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Na twee maanden strijd Mussert
in het Oosten

Duitschland

presteerde iets bovenmenschelijks

wint voor Europa

—

De Kruistocht tegen
het ongeloof

.

_

Deze kruistocht is Adolf Hitler begonnen,
toen zijn weermacht de Oostelijke grenzen
van Duitschland overtrok.
Een kruistocht tegen het ongeloof, dat is
de veldtocht in het Oosten en daarom juist
heeft deze veldtocht de volle sympathie en
medewerking van allen, die het wel meenen
met het geloof.
Het feit, dat de Bolsjewistische machthebbers kerken hebben verwoest, priesters
hebben doodgemarteld, het geloof hebben
bespot, kortom, dat zü alles wat ons heilig is
met den ondergang hebben bedreigd, dit alles
dwingt ons tegen hen den strijd aan le binden en dezen voort te zetten, totdat het Bolsjewisme van den aardbodem, zal zijn weggevaagd
Aan dezen kruistocht tegen het ongeloof
dient een ieder die zich christen noemt deel
te nemen. De jongeren metterdaad, zij die te
oud zyn, door het versterken van het thuis-

front.

—

Na de inname van Smolensk.
De oude vestingwerken van de
stad, die sinds 16 Juli in Duitsche handen is, zijn verwoest
(Orbis- Holland)

Cuba en de As-mogehdheden Sovjet-strijdmethoden
DIPLOMATIEKE VERWIKKELINGEN

—

Rome, 21 Aug. (DNB)
IK- Cubaansche regeering heeft op 15 Augustus 8e opheffing van
het Italiaansche consuJfaat-generaal in Cuba,
alsmede het vertrek van de betreffende functionarissen tot 5 September verlangd. Als gevolg
hiervan heeft de Italiaansche regeering op dezelfde datum de sluiting va** de Cubaansche
consulaire vertegenwoordigers jn Italië verlangd.
Berlijn, 21 Aug. (DNB)
Aan den Cubaanschen zaakgelastigde -is een nota overhandigd,
waarin er op wordt gewezen, dat het gedrag
v**n een Cubaanschen coasulairen ambtenaar in
Duitschland sedert vrij geruimen tijd tot ernstige klachten aanleiding heeft gegeven. De

—

en welke de veiligheid van Duitschland raken.
Om deze redenen heeft de Duitsche regeering
besloten de Cubaansche regeering te verzoeken
de Cubaansche consuls en voorrnaliger consuls,
alsmede de Cubaanschc employés en voormalige
employés van de consulaire autoriteiten uit
Duitschland terug te trekken Deze maatregelen
moeien op 5 September tenuilvoer zijn Belegd.

voor

striEuropa
Duitsjcdhlatnd

84000 gevangenen bij Gomel
Britsche scheeps- en vliegtuigverliezen

.

.

Bolsjewisten dooden gewonde
Duitsche soldaten

—

Berlijn, 21 Aug. (D.N.8.)
Een in het gebied
van Narva oprukkende Duitsche'compagnie Infanterie liet op een plek onder toezicht van een
onderofficier der sanitaire afdeeling twaalf gewonden achter, die later vervoerd zouden worden. Kort daarop verscheen echter op deze plek
een troep slechts gedeeltelijk in uniform gestoken
bolsjewisten. Zij omsingelden de ligplaats van dc
gewonden en drongen van alle kanten tot de
weerlooze gewonden door. De onderofficier kreeg
verscheidene bajonetsteken in het onderlijf en in
den rug en werd door een kolfslag onschadelijk

rijksregeering beschikt over materiaal, waaruit gemaakt.
'
blijkt, dat hy in Duitschlad handelingen heeft
De bolsjewisten doodden alle gewonden door
verricht, welke buiten zijn bevoegdheid liggen
hen de schedel met den kolf in te slaan en

Cherson, Nowgorod en Narwa
in Duitsche handen

_
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Dezer dagen heef!
's-Gravenhage, 21 Aug.
dc leider der N.5.8., ir. Mussert, in gezelschap
van mevr. de Ruiter en den heer da Costa, een
bezoek gebracht aan het bureau der „NationalSozialistische Volkswohlfahrt" in het „Arbeitsbereieh" der N.S.D.A.P. in Nederland, waarbij
ook de leidster der vrouwenorganisatie in hel
„Arbeitsbereich" aanwezig was.
Amtsleiter Moelier deelde bijzonderheden mede
over het karakter en de taak der „Natinnal-Sozia-,
Berlijn, 21 Aug. (D.N.8.).
Ia aanvulling op lislische Volkswohlfahrt" in Duitschland en gaf
het \veermachtsbericht van heden verneemt het aan de hand van statistieken en voorbeelden een
D.N.B. van militaire zijde:
overzicht van het werk der N.S.V. in Nederland,
Vandaag wordt de tweede maand van den
die in zoo korten tijd eeo buitengewoon vruchtveldtocht tegen de Sovjets afgesloten. In deze
dragenden arbeid voor de Duitsehers in Nedertwee maanden heeft de Duitsche weermacht
land verricht heeft.
in het Oosten letterlijk het bovenmenschelijke
gepresteerd. Zij staat over het algemeen,
hemelsbreed gemeten, * zes- a achthonderd
kilometer van haar aanvangsstellingen, in
voortdurende gevechten met de Sowjet-troepen. Zö heeft in die twee maanden de in
aanta( menschen en materiaal sterkere Sow-TOBROEK BLIJFT HET MIKPUNT
jetlegers in verscheidene groote en vernieti21 Aug. (Stefani)
Home,
Het 443ste corn
gende gevechten op zoodanige wyze uit elmuniqué
van
het
Italiaansche
hoofdkwartier
geslagen,
kaar
dat zij zich gedeeltelijk in
luidt:
■wanorde moesten terugtrekken en tevens zeer
„Gisteren hebben Britsche vliegtuigen een
waardevol oorlogsmateriaal in aanzienlijke
op Augusta gedaan. Eenige burgers weraanval
prijsgeven.
hoeveelheden moesten
Bijzonder in het oog loopend zijn de cijfers
f
den gewond( de schade is van weinig belang. De
omtrent buitgemaakte en vernietigde pantserhiehtafweer kwam snel in actie en schoot een
wagens en vliegtuigen, die eens de kern vormder aanvallende toestellen neer.
den van de offensieve kracht der SowjetIn Noord-Afrika wordt van het front van
■egers. Volgens de tot dusver ontvangen beTobroek een snel en doelmatig optreden van
richten zijn rond 14.000 pantserwagens, meer
onze afdeelingen tegen vijandelijke aanvaldan 14.000 stukken geschut, waaronder pantlen gemeld. Nauwkeurig gericht artillerieser- en luchtafweerkanonnen en meer dan
vuur
trof doelen it» de haven en veroorzaak11.000 vliegtuigen door de uitwerking der
te
branden
in de militaire installaties der
Duitsche wapens vernietigd of door Duitsche
stad.
werden
buitgemaakt.
Tegelijkertijd
troepen
De stad Benghazi werd opnieuw door Engelmeer dan 1.200.000 gevangenen gemaakt.
sche vliegtuigen gebombardeerd. Er zijn geen
Daar de weermachtsberichten er telkens
op hebben gewezen, dat de bloedige
slachtoffers, eenige gebouwen werden bscha' weder
digd.'
verliezen der Sovjets een veelvoud der gevangenen bedragen, kan in totaal worden aangeIn Oost—Afrika worden van verschillende
nomen, dat rond vijf millioen Sowjet-soldaten
sectoren aan 't front vari Gondar levendige aanverloren zijn gegaan.
vallen en tegenaanvallen gemeld van onze onAl deze getallen bewijzen met welke vernieti- vermoeibare troepen, dje een groote verkengende slagen de Duitsche weermacht de tegen ningsactie ontplooiden en de pogingen van den
midden-Europa opmarcheerende Sowjetlegcrs van vijand verijdelden. De vijand, die door de luchthun offensieve kracht hebben beroofd, Doch ook macht gesteund w-erd, -werd overal met aanziencle terreinwinst der Duitsche en verbonden strijd- lijke verliezen teruggeslagen.
krachten in de afgeloopen twee maanden van den
In het Oosten van de Middellandsehe Zee
strijd is enorm. Galicië, Bessarabië en de Westehebben twee Italiaansche torpedovliegtuigen
lijke Oekraïne tot aan de Dnjepr zijn op zeer
bestuurd door luitenant Cesare Graziani en
kleine stukken na, practisch in Duitsche 'handen.
tweede-luitenant AJdo Forzinetti (waarHetzelfde geldt van Wit-Roethenië en de/Baltische
nemer
;
opperi aan dc Finsche Golf, dat is een
luitenant Pietro Riva) een geladen
■;pclrolïui
de van ruw geschal 870.000 vierkante I
p van 10.000 ton getroffen
en tot zinken pebracftt".
nielei-, dus meer dan het Duitsche Rijk en dc
nieuw daarbij gekomen gebieden in het Oosten
ITALIAANSCHE AANVAL OP MALTA
en Westen en het protectoraat Bohemen en
Rome, 21 Aug. (Stefani) vanochtend hebben
De Sow- Italiaansche jagers een aanval gedaan op het
Moravië en 't gouvernement-Generaal.
jetunie heeft haar belangrijkste havens aan de vliegveld Halfar op
Malta. In seheervlncht be-Zwarte Zee en een dccl van haar belangrijke stookten zij velt» vi'-ndcliike toestellen, die op 'I
industriegebieden
terwijl
verloren,
Oekraïnsche
veld s<onden. Twee groote Britsche toestellen
het overige dccl daarvan reeds onmiddellijk door werden
vernield, andere ernstig' beschadigd.
[roepen
wordt bedreigd. Verder heeft
dc Duitsche
Twee, batterijen luchtafweergeschut
werden
practisch
jaren
haar
in
de
1939/4-0
Sovjet-Unie
de
naar het Westen voortgeschoven machtspositie en door machinegeweervuur getroffen. Engelsche
haar stelling a3n de Oostzee ingeboet. Ook haar jagers, die om het eiland kruisten, onttrokken
eenige Europeesche mogelijkheid tot onmiddel- zich aan een gevecht.
lijke aansluiting aan het wereldverkeer in het gebied van de IJszee wordt reeds door de Duitsche
Italiaansche blokkadebreker.
en Finsche troepen, die in Karelië e,n op het
oprukken,
Genua, 21 Aug. (Stefani).
bedreigd. Daar oók
Het Italiaansche
schiereiland Kola
s.s.
Butterfly, dat door het uitbreken der vijande.
luchtwapen
de
bewapeningsindustrie
het Duitsche
in het gebied van Moskou reeds gevoelig heeft lijkheden verrast werd, toen het in dc Rraziliaangetroffen, zal het de Sovjet-Unie moeilijk vallen sche haven Recife lag, is op 29 Juni in den nacht
binnen afzienbaren tijd het door de uitwerking uit deze haven vertrokken met gedoofde lichten.
der Duitsche wapenen ontstane enorme verlies Het slaagde er in door\de blokkade te breken en
aan wapens en materiaal weer te compenseeren. is na een overtocht van een maand, die door opZoo gaat de Duitsche weermacht de derde maand windende gebeurtenissen gekenmerkt was, in een
van den geweldigen strijd tegen het bolsjewisme bevriende "haven aangekomen. Eenige opvarenden
in, vol vertrouwen op door niets verzwakte krach' zijn thans te Genua aangekomen.
van haar wapens en in het bewustzijn van haar
volle superioriteit over het reeds door /ware
slagen getroffen Sowjet-leger. In het Oosten bevecht de Duitsche weermacht thans de voorwaarden voor de definitieve afrekening met GrootBrittannië, door de vernietiging van den laatsten
Britschen degen op het vasteland. Voorloopig
wordt daarom de strijd tegen Groot-Brittannië
zelf nog uitsluitend door de Duitsche oorlogsmarine en het luchtwapen gevoerd. Het nieuwe
succes van Duitsche motortorpedobooten bij een
aanval op de Britsche kust, waarbij 9000 b. r. t.
Britsche scheepsruimte werd tot zinken gebracht,
is opnieuw een bewijs voor de onverzwakte offensieve kracht der Duitsche wapens in den strijd
tepen den voornaamslen tegenstander, GrootBrittannië.
Hoe meer wij het einde van het tweede oorlogsjaar naderen, des te onmiddellijker en iul.Hoofdkwartier van den Fuehrer', 21 Aug.
shiitender richt zich deze door de Engelschen
(D.N.B.)'— Het opperbevel van dc weeroorlog
veroorzaakte
tegen henzelf.
macht maakt bekend:
In het Zuiden der Oekraine hebben formaties der Waffen-Si». de haven- en industriestad Cherson, aan de monding van den
Dnjepr, genomen.
De slag in het gebied rondom en ten NoorAug.
(D.N.8.)
den
p
Washington, 21
van^iomel is, zooals reeds in een extrar€S *denl
bericht is medegedeeld, geëindigd met een
Roosevelt, die vanavond weer een vacantie gaat
zware nederlaag voor de Sovjet-weermacht.
nemen, heeft het met 't oog op de critiek welke
ontipoeting
infanterie, gemotoriseerde en gede
Divisies
verklaring
'inzake
tusschen
(lc
Congres
en
in
pantserde
het
in
divisies hebben in samenwerking
katholieke
hem en Churchill
geacht het Conmet de luchtmacht deelen van zeventien dikringen heeft verwekt, noodig
visies infanterie, vijf divisies cavalerie, twee
gres nog vóór zijn vertrek een boodschap te
de
verklaart
Daarin
Amerikaanen een gemotoriseerde divisie, alspantserdoen toekomen.
compromis
dat
elkeen
die
een
met
mede
over land aangevoerde brigades
twee
president,
sche
wijst, inluchtlandingstroepen verslagen, vernietigd
het nationaal-socialisme van de handopgestelde
of gevangen genomen.
stemt met de .door hem en Churchill
verklaring
De bloedige verliezen van den vijand zijn
,r> dit verband veronderstelde Roosevelt .by
opnieuw zeer groot. Het aantal gevangenen
voor overheersching
"s tot 84.000, het aantal kanonnen tot 848
Duitschland weer „plannen
zoo
nationaal-socialisme,
gestegen.
van de wereld". Het
Bovendien vielen 144 pantserwagens en twee
verklaarde hij, mag men geen pauze gunnen,
pantsertreinen in onze handen.
daar het die slechts zou gebruiken om door vertusschen het Urnen- en Peipusmeer werd
na hevige gevechten welke verscheidene dadere oorlogvoering zijn controle ook over de
gen hebben geduurd,
Ver. Staten uit te breiden. Met betrekking tot de
een door den vijand
verklaring welke na de conferentie op den Atlanzwaar versterkte en bijzonder hardnekkig
verdedigde stelling doorbroken. De steden
dat
tischen Oceaan, is bekend gemaakt, zeide hij,godsNowgorod, Kmgisepp en Narwa -j, n* geno
vanzelfsprekend
zij
ook de vrijheid van
men. Onze troepen zetten hun zegevierenden
en
Roosevelt
berichtgeving inhoudt.
dienst
opmarsen voort.
ook
verder
bekend,
maakte
dat in de conferentie
besprekingen gehouden zijn over militaire- en
Formaties van de luchtmacht hebben de
vfootaangelegenheden betreffende een doeltrefuit Odessa en Olsjakow over ze*, vluchtenfender organisatie van de zgn. „hulp aan Engeden Sovjet-lroepen, alsmede vijandelijken
worden door hem en
colonnes ten Oosten van de bocht aan den
land". Op het oogenhlik
Dnjepr opnieuw zware verliezen toegcChurchill voor' -'dingen getroffen tot een conferentie met de Sovjet-Unie, om deze by haar
verdediging lc ondersteunen. *

NUMMER 197.

bracht. Zy brachten op de Zwarte Zee een
transportschip van 6000 brt. tot zinken en
beschadigden drie andere --groote koopvaardijschepen. ,
By een aanval op de Britsche kust hebben
motortorpedobooten een krachtig beschermd
vijandelijk convooi aangevallen en een tankschip van 5000 brt. en een vrachtboot van
4000 brt. tot zjnken gebracht. Gevechtsvliegtuigen hebben in het zeegebied rondom Engeland overdag uit een convooi €e n vrachtboot van 3000 brt. vernietigd.
Aan de Kapaalkust verloor de Britsche
luchtmacht lijdens luchtgevechten. vier jachtvliegtuigen. Vier andere Britsche vliegtuigen
werden door mijnvegers en patrouillevaartuigen neergeschoten.
„_,
Ken pogiiig van enkele Sovjet-bommenwerpers om in den afgeloopen nacht het
Noord-Duitsche kustgebied aan t e vallen,
leverde geen resultaat op.

22 ENGELSCHE

VLIEGTUIGEN

NEERGESCHOTEN.

—

Bij pogingen
Berlijn, 21 Aug. (D.N.8.)
gebied
te
vliegen zijn
om naar het bezette
heden 22 Britsche vliegtuigen neergeschoten.
Alleen in de namiddaguren werden in het
Fransche kustgebjed aan het Kanaal 13
jachtvliegtuigen van het type Spitfire zonder
eigen verliezen neergehaald. Twee andere
Spitfires werden boven Nederland neergeschoten, waarvan een door luchtdoelgeschut
en eendoor jagers, waarmede met zeven
andere 's morgens neergehaalde toestellen
de Britsche verliezen gestegen zijn tot 22.
Twee Duitsche jagers worden vermist.

met bajonetten naar hen te steken. De onderofficier, die zwaar gewond werd, was de
eenige die er levend afkwam.
Berlijn, 21 Augustus (D.N.8.)
Bij de gevechten rondom Kirowo waren op 14 Augustus
twintig gewonde Duitsche soldaten bij hun troepenonderdeel ten achter geraakt. Zij konden zich
in een klein Oekrainisch dorp aanvankelijk verbergen. Enkelen lichtgewonden gelukte het met
steun van hulpvaardige Oèkrainers de Duitsche
stellingen weer. te bereiken. De andere zwaar gewonde Duitsche soldaten werden door de Oèkrainers verbonden en in hun huizen ondergebracht.
Den volgenden dag verscheen in het dorp een
afdeeling Sovjet-soldaten, die door een burger opmerkzaam waren gemaakt op de aanwezigheid van gewonde Duitsehers. De bolsjewisten drongen de huizen der Oekrainische
boeren binnen en schoten of sloegen de weerlooze gewonde Duitsehers dood. De Oèkrainers werden met kolfslagen en bajonetsteken
mishandeld, omdat zij zich het lat der gewonde Duitsche soldaten hadden aangetrokken.
Berlyn, 21 Aug. (DNB)
In een boschvlak bij
een dorp in de puurt van Smolensk was half Juli
een Duitsche soldaat gevonden dien men aan een
boom had opgehangen. Zijn gezicht was opgezwollen, en de tong hing uit zijn mond. Zijn lichaam was doorzeefd door geweerschoten. Uit de
mededeelingen van dorpsbewoners en uit nauwkeurige onderzoekingen ter plaatse heeft men
thans de gruwelijke misdaad der bolsjewisten gereconstrueerd,' waaraan een Duitsche officier en
vijf soldalen ten offer gevallen zijn. De Duitsche
soldaten w*aren in Sovjet-gevangenschap geraakt.
Beeds bij hun verhoor "Werden zij ernstig mishan.
deld. Later werden zij door de bolsjewisten naar
het bosch gebracht.
Voor de oogen der gevangen Duitsche soldaten werd een van hen aan een tak opgehangen. De bolsjewisten hielden toen met hun
pistolen en geweren een algemeene schietoefening op het slachtoffer. Na elkaar werden
zoo alle zes Duitsche soldaten door de bolsjewisten omgebracht. Daarna trapten de
Sovjet-soldaten op de lijken en sloegen er met
stokken op los.
'
Verscheidene officieren van het Sovjet-leger,
onder wie een majoor en een politieke commissaris, hebben deze handelingen bijgewoond en er
zelfs aan meegedaan. De lijken der vijf soldaten
werden door de Sovjets onder den grond gestopt
Het zesde lijk lieten zij hangen.

—

—

Bescherming der oliebronnen
in Iran
Vichy, 21 Aug. (A.N.P.)

Tehcfr.n

—

Afwachten is een misdaad. Tegenwerken
is verraad ten opzichte van 'christendom, beschaving* en cultuur; is volksverraad ten opzichte van "ons volk, is landverraad ten opzichte van ons vaderland.
Aan den kruistocht tegen het ongeloof nemen, behalve de Duitsche weermachf* en de
verbonden legers van Finland,- Hongarije,
Boemenië en Italië, de legioenen uit alle beschaafde landen van Europa en reeds duizenden Nederlandsche mannen deel. Binnenkort vertrekt weer een contingent naar het
Oosten. Laten zij die er aanspfaak op maken
Nederlander te zijn, beseffen, dat zij dan ook
ptichten te vervullen hebben, laten zij zich
aanmelden bij het

VRIJWILU-^EGIOEN
NH^EJpvID
Koninginnegracht 22, Den Haag.

Ook Worosjilow

moet

terugtrekken
OPROEP VAN MAARSCHALK WOROSJILOW.
Helsinki, 21 Aug. (D.N.8.)
Maarschalk Worosjilow heeft vanochtend vroeg in een door de
Moskousche radio verspreiden oproep de bevolking van St. Petersburg aangespoord „als één
man voor de verdediging van de stad op te staan".
Naar in den oproep verder wordt gezegd, moet
de bevolking „de verdediging van de stad versterken". Vooral »is het noodig, de productie van
oorlogsmateriaal te verhoogen. De oproep eisdit
waakzaamheid en onbarmhartigheid jegens lafaards en saboteurs.

—

In het frontbericht uit Moskou meldt de
Exchange Telegraph", dat in den NoordWe&telüken sector het leger van Worosjilof
beeft moeten terugtrekken ten Westen en .*?n
Zuiden van Leningrad op de achterwaartsche
verdiedigingsstellingen.
De Duitsche troepen, zoo wordt verder gemeld,
zijn via Nowgorod opgerukt en hebben een „betrekkelijk diepen doorbraak in de verdedigingslinies der Sovjets" tot stand gebracht. Het offensief van de Duitsche troepen in de Westelijke
Oekraine wordt in het bericht beschreven als
„zeer doeltreffend", terwyl in de Zuidelijke Oekraine de aftocht van de. Sovjels wordt 'voortgezet.

DE INNEMING VAN NOWGOROD.
Berlijn, 21 A.ug. (D.N.8.)
Met de inneming
van Nowgorod op 19 Aug. door Duitsche troepen verliezen de Sovjets weer een belangrijk
verkeersknooppunt in den Noordelijken sector.
Nowgorod, gelegen op de punt, waar de Woltsjof uit het Ilmen-meer komt, is een stad met
400.000 inwoners. Deze stad heeft een bijzondere
beteekenis als verkeersknooppunt in het gebied
van St. Petersburg.
VERLIEZEN DER SOVJETLUCHTMACHT.
Berlijn, 21 Aug. (D.N.8.)
De laatste viif dagen zijn aan het Oostelyke front resp. 131, .r>f>. 90,
108 en 144 Sovjetvliegtuigen bij luchtgevechten
of op ,den grond vernield. Veertien Duitsche
toestellen werden in dezen zelfden tijd vermist..

—

—

Amerikaansche druk op
Thailand

—

De Nitsji-Nitsji meldt
Tokio, 21 Aug. (DNB)
uit Bangkok, dat de Vereenigde Staten, om hun
druk op Thailand te versterken, hun petroleumleveranties aan Thailand sterk beperkt hebben.

Naar men uit

verneemt, treft de regeering in Iran alle

mogelijke maatregelen ter bescherming van dc
waardevolle oliebronnen. Er bevindt zich thans
'n uitgestrekt cordon van politie en militairen om
de olievelden. Voor het verkeer zijn slechts bepaalde wegen vry gehouden.

Hoofdredacteur: P. J. J Heuser; plaatsvervanger
en Binnen- en Buitenland: J. H. M. Ferier; Stad
en Streek: J. P. van Vonderen; Sport: H. Gruwel.
allen te Heerlen,
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HEERLEN

(tielatzie

geconserveerd worden
DE WIJZE WAAROP EISCHT NOG VEEL

met ECHFALON.

HOOFDBREKENS.

VOOR OE FUNE WASCH_ NIETS BET» DAN.'

Eenige dagen geleden beeft te Heerlen een
vergadering plaats gehad, waar o.a, de gemeente
vertegenwoordigd was door den burgemeester
en wethouders en welke voorts ook oju. werd
bijgewoond door dr. Beckers, prof. v. Giffen en
drs. v. Hommerich, alsmede door prof. Krom,
den voorzitter van de bodemcommissie.
Op deze vergadering is definitief besloten
dat de fundeeringen van het Romeinsche badgebouw, welke een unicum vormen voor Nederland en tot de belangrijkste oudheidkundige objecten van Europa te rekenen zijn, behouden
zullen blyven. Aan ir. Peutz, die eveneens aanwezig was, werd opdracht gegeven om voor de
conserveering zarg te dragen.

Vdorstel van B. en W. tot vaststelling
van verordening ing. het Afvallenbesluit 1940
I en IL Idem tot herziening van de huren van
de woningen van het Woningbedrijf; Idem tot
vaststelling van arbeidsovereenkomstenbesluit
voor het personeel van de vaste 'kern van den
Luchtbeschermingsdienst; Idem tot huur van een
gedeelte terrein van de Ned. Spoorwegen; Idem
tot aankoop van, grond voor wegenverbetering:
Idem tot verhooging van het voorschot van het
Werkfonds voor wegenverbetering*, Aanbieding
gemeenterekening 1940 met de rekening van het
Woningbedrijf en het Burgerlijk Armbestuur over
1940; Benoeming lid van het Burgerlijk Armbestuur én Reclame belastingen.
Diefstallen — De burgemeester heeft ter algemeene kennis gebracht dat iedereen welke diefstallen van veldvruchten of fruit constateert,
hiervan bij de politie aangifte moet doen. Men
moet niet denken dat het maar een kleinigheid
is. Ook deze kleine diefstallen moeten worden
voorkomen, want van het een komt men tot het
ander, en vooral voor de jeugd moet dit worden voorkomen. ledereen werke hieraan mede.
Zomerfeest
Het aangekondigde zomerfeest
van de jeugdorganisatie's in deze gemeente
wordt thans gehouden op Zondag 24 Augustus
a_. op een terrein gelegen aon de Stationsstraat
naast Dr. de Wever. Op het feestterrein zullen diverse volksvermakelykheden aanwezig
zyn, terwijl de plaatseyke miuziekvereenigingen
Met feest zullen opluisteren
punten:

—

KERKRADE
—

—

—

—

(BOEKHOUD

EN\

PRACTIJK-

-

I
B_^V

INSTITUUT TUMMERS

—

—

.

WANNEER VERDUISTEREN?

.

—

40 JAAR IN HET HUWELIJKSBOOTJE.
Zondag 7 September a.s. zal het echtpaar M.
Koumans-L. ten Oever, wonende Tillyslraat 2!)
in het Wittevrouwenveld, den dag herdenken
dal zij veertig ian,* getrouwd zyn.
z
Ruurt en familie maken zich op o_i dit feest
vr.^r het jubileerende echtpaar tot een onvergetelijk te maken.
BEëEDIGING NIEUWE RECHTER EN GRIFFIER
van de Rechtbank, Mr. MARDoor den president
begin
van de vacantie-zitting als
RES, is bü het
rechter geïnstalleerd Mr. P. \y. M. J. RUSSEL en
als griffier Mr. W. A. BROUWERS.'
Mej. J. N., die een
Let op uw handtasch.
kantoor te dezer stede bezocht, kwam bij haar
heengaan tot de ontdekking dat haar handtasch
verdwenen was.
Aangifte bij de politie volgde en de recherche
heeft de zaak nu in onderzoek.
KUNST EN VERMAAK.
Naar we vernemen staan opvoeringen van
„Elcerlyc", onder ' leiding van ALBERT VAN
DALSUM op het program van „Kuns en Vermaak". Het plan is ook een der vertooningen
voor de jeugd te gev^n.
Politioneel kleingoed.
J. H. van hier deed
" aangifte,
dat 6 weken geleden verschillende distributiebescheiden uit zijn woning zy'n ontvreemd.
J. W. M, deed aangifte van diefstal van ongeveer 2J K.G. boter en 24 flesschen bier uit een
kelder van zijn woning aan Nieuw-hof.

-—

GROOTE MOEILIJKHEDEN
Ir. Peutz was zoo vriendelijk ons omtrent deze
aangelegenheid nader voor te lichten.
Een eerste vereischte zal zijn, aldus ir. Peutz,
om den grond zoo droog mogelijk te maken. Dit
zal door drainage en door het inbrengen van
zand kunnen geschieden. Alleen als de fundamenten droog zijn, zal de winterkoude niet gevaarlijk zijn. Op de tweede plaats zal men het
metselwerk zelf conserveeren, mogelijk door op- ,
nieuw voegen, door de muren bij te werken, e. d
terwyl tenslotte een strenge bewaking noodzakelijk zal zijn.
Intusschen moet men zich ook realiseeren, dat
deze methode slechts een lapmiddel is. De eenige
methode om de Romeinsche metselwerken goed
en' afdoende te bewaren, is het bouwen van een
overkapping. Er is nu eenmaal geen deugdelijker
middel om de weersinvloeden uit te schakelen
dan het weer zelf buiten te sluiten. Maar of dat
mogelijk zal zijn in de toekomst
Voor dezen winter hoopt men de zaak weer
af te dekken om zoodoende stukvriezen te voorkomen. Op welke wijze men overigens precies
zal conserveeren staat nog niet vast. Daarover
wordt nog tusschen de deskundigen van gedachte
gewisseld.
Er wordt een onderzoek naar de door d« Romeinen gebruikte specie ingesteld, maar het is
de vraag of men een dergelijke samenstelling zal
kunnen gebruiken, terwijl de moderne cementBLEIJERHEIDE.
specie het karakter van het metselwerk tamelijk
brengen.
gedrang
zal
«terk in het
Zilveren kloosterjubileum.
Zondag 7 Sept.
Men ziet, moeilijkheden voldoende.
a.s. viert de WelEerw. Pater Walaricus Knots
NIEUWE ZUILENRIJ GEVONDEN O.F.M, zijn zilveren kloosterjubileum.
In den loop van de vorige week heeft men
EIJGELSHOVEN.
de basementen van een nieuwe zuilenrij aan de
Donderdagavond vergaderde
Gemeenteraad.
thermen gevonden*
Eygelshoven onder leiding
de
van
gemeenteraad
eenigen
tyd
geleden
vond
links
ipen
Reeds
%
dhr. Le Haen,
burgemeester,
van
den
waarnemend
een zuilenrij, welke tezamen met de 'ommuring
vorige vergemeentehuize.
De
notulen
der
ten
overkapping
en een op zuilen en muur rustende
goedgadering
opaanmerking
werden
zonder
of
een overdekte waranda vormden.
ingekomen
de
stukken
was
gekeurd.
Onder
Thans /heeft men kunnen vaststellen, dat er verzoek yan „Hulp in de Huishouding" om een
een
twee zuilenrijen aan den linkerkant zyn geweest subsidieuvan f 300, —. De raad stond de subsidie
en wel waarschijnlijk tengevolge van een uit- toe. De VOORZITTER deelde mede, dat het colleOp de plaats van de afgebroken ombreiding.
%
ge van B. en W. geijverd heeft voor zwemonderwaarvan de sporen duidelijk te zien richt op school. De zaak was in kannen en kruiken
muring
bouwde men in later tijd nieuwe zuilen, doch door tegenwerking van de Schoolinspectie
zijn
terwijl de muureenige metess meer naar buiten was er dit jaar niets van gekomen. Spr. zeide, dat
opnieuw werd opgebouwd.
het zwemonderwijs er toch komt. Van 'de caféDe uitgewonnen ruimte werd voor vertrekken houders was een request binnengekomen, waarin
-benut, in 't midden waarvan men de oudste op verlaging van de vergunningsrechten met 50%
sporen van zuilen vond. Deze situatie wees dus werd aangedrongen. B. en W. zullen daarin toeduidelijk op een bouw der vertrekken na afbraak stemmen, mits G. S. zich daarmee kunnen vereenigen.
van de zuilen.
Dhr. ERNST vond de verlaging van 50 pet. te
DE WINTER NADERT. groot, doch andere raadsleden juichten haar toe.
het voorstel van B. en W. nam de
Men mag aannemen, dat er in het resteerende Overeenkomstig
het
raad hechtte voorts zijn goedraad
besluit.
deel van het warme jaargetijde niet veel meer keuring aan het De
voorstel
tot uitbreiding leerplan
zal worden gedaan aan de opgravingen.
voor
de
Huishoudschool
met het vak lichamelijk
Een keurig opgeruimd en „aan kant" gemaakt onderwijs. In de tegenwoordige
tijdsomstandigbadgebouw is gisterenmiddag met behulp van heden achtten B. en W. het noodig, dat de geden machinalen brandladder door den heer meente een molest-verzekering voor de gemeej. tePraamstra van hoog uit de lucht gefotografeerd eigendommen aangaat. De kosten dezer verzekeen de aanstaande weken zullen verder wel aan ring bedragen f 180,— per jaar. De VOORZITTER
de bescherming voor den winter worden besteed. meende, dat niemand de verantwoording zal wilToch rest er nog een zeer belangrijke kwestie, len nemen, om zulks na te laten. De raad deelde
welke echter tot het volgend jaar zal worden be- deze meening en keurde het voorstel van B. en W.
waard. De spitsgracht, die men op enkele punten dienaangaande goed.
tusschen Tempsplein en De Hesselleplein heeft
Na afhandeling dezer ingekomen stukken, keurnergens
is
anders
stellen,
vast
meer
te
de de raad het voorstel van B. en W. goed tot den
meenen
voor den dag gekomen. De zaak tot oplossing bouw van een materialen-gebouwtje ten behoeve
en het kan vvel eens de belang- van den Luchtbeschermingsdienst, waarvan de
te brengen
rijkste aangelegenheidvan de geheele opgravings- kosten op f 460 werden beraamd. De raad keurde
zal de opgave voor het vol- voorts het voorstel van B. en W. goed, tot onderhistorie worden
linge aanbesteding van de gemeentewoning, gegend jaar worden.
legen aan de Wimmerstraat. Het voorstel van
B. en W. tot het vaststellen van een arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel van den
vasten kern van den Luchtbeschermingsdienst,
nam de raad eveneens z.h.st. aan. De in de gemeentebegrooting aangebrachte wijzigingen werden goedgekeurd. De rekening en ontvangsten van
TALEN
het B. A. voor 1940 kreeg ook de goedkeuring
van den raad. Het voorstel van B. en W. tot overTYPEN Opleiding voor
name van het electrisch laagspanningsnet van de
STENO L.O.
Mij. Laura en Ver. in de gemeente Eijgelshoven
-muryr
Uknm
lichtte de VOORZITTER toe. Het contract met genoemde Mij. was op 1 Mei 1941 geëindigd. Men
DIPLQMA
heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om t
bedryf over te nemen., De prijzen van de stroom
zullen niet verhoogd 'worden. De prys van de
overname is niet te hoog en de gemeente zal met
Heerlen Tel. 4771 Oau izenberg.tr.
de overname gebaat zijn.
ERNST vroeg of het in de bedoeling van
UITSLUITEND LERAREN M.O.
JP B. Dhr.
en W. ligt om van het* net een ondergrondsen
te maken. De VOORZITTER zeide, dat dit een
kwestie voor de toekomst is. Met verbeteringen
UBACHSBERG.
is ten aanzien van de kostenbestrijding rekemng
Op Zondag 24 Aug. zal gehouden. De raad keurde het voorstel goed.
Fanfare St. Cecilia.
St. Cecilia het uitgestelde muziekBij de rondvraag gaf dhr. v. MEERTEN B. en
' de fanfare
plaats
doen
vinden. De alom bekende Phil- W. den raad de stichting van een badhuis met
feest
harmonie zal onder leiding van dhr. J. Dumondt douches e.d. in overweging te nemen. Verschillende
,
het avondconcert geven.
inwoners hadden bij hem daarop aangedrongen.
Dhr. DELTRAP klaagde over de zuivering van de
NUTH
draaikolken en dhr. ERNST vestigde de aandacht
De
Ruilverkaveling
Door de plaatselijke com- van B. en W. nog eens op de Anselmerbeek.
zijn
kwesties
deze
toe,
zeide
aan
al
missie worden deze week iederen dag van 9 tot VOORZITTER
te schenken.
12 en van 11 tot 17 uur ten gemeentehuize al- aandacht
Aan het slot van de vergadering herdacht de
ter
toelichting
nadere
zittingen
gehoyden
hier
VOORZITTER de gevallen slachtoffers van het
van het plan ruilverkaveling. Alle inlichtingen bombardement. De raad bewaarde hierna een
kunnen aldaar worden bekomen. De afpaling minuut stilte: Tenslotte zeide de VOORZITTER,
van de nieuwe kavels is ook reeds begonnen. dat hij deze vergadering extra had belegd, omdat
Enkele nieuwe blokken zijn reeds in de kavels zij waarschijnlijk de laatste is. Hij bracht de
afgepaald, terwijl hiermede gestadig wordt raadsleden dank voor hetgeen zij voor de gedoorgegaan en een en ander binnen veertien meenschap gedaan hadden en hij dankte hen voor
dagen wellicht geheel zal zyn afgewerkt. De de aangename samenwerking gedurende de korte
afpaling beeft plaats met flinke betonnen periode dat hy' met hen heeft samengewerkt. Het
palen. De meeste landbouwers bewerken thans speet hem voor den heer Frings, den nestor van
reeds de nieuwe kavels. Voor de regeling van den raad, dat hij, die daar zoo kort bij stond,
twee jaars gewassen b.v. klaver, hetgeen by de zyn zilveren jubileum als gemeenteraadslid niet
overdracht een moeilijkheid is', moeten de land- kon vieren. Tot slot wenschte hij de raadsleden
het beste in hun verder leven. "
bouwers zich onderling verstaan en een regeling zien te treffen, waardoor ieder zoo min
mogelyk in zy'n bedryf wordt benadeeld voor
zoover het deze gewassen betreft. Met «enigen
goeden wil van de landbouwers is dit wel te
bereiken. De plaatselijke commissie zal dit .coZonsondergang ......'... 20.ri2
veel in haar vermogen is bevorderen.
6.35
Zonsopgang
Op Maandag 25 Augustus
20.33
Gemeenteraad.
Maan onder
7.22
a.s. des nam. 5 uur vergadert de gemeenteraad
Maan op
» "
»'r behandeling van o.a. de volgende agenda-

MIDDENSTANDS

..

mand het ongeval heeft zien gebeuren. In hopeloozen toestand bleef het slachtoffer op den
weg liggen. Onmiddellijk werd geneeskundige
en geestelijke hulp ingeroepen. Dokter van Rooy
was spoedig ter plaatse, doch de ontboden geneesheer kon slechts den dood van de ongelukkige vrouw, wier schedel verbrijzeld -was constateeren.
*" de Maasbrug fietste
Een geestelijke, die over
verleende geestelijken bijstand.

MAASTRICHT

Je Aciteyenutoeïdiy.

ECHFALON ziet men overal!
Dat verwondert niemand, die eenmaal met
dir waschmlddel gewasschen heeft.
Het ls geen zeep, doch een scheikundige
samenstelling, waarin alle goede eigenschappen van zeep zijn vereenigd, terwijl
men de slechte, slijtage veroorzakende
hoedanigheden wist te vermijden!
Vraagt de brochure over het wasschen

De opgravingen zullen

—

EERSTE fiLAD

LIMBURGSCH DAGBLAD

HUIDUITSLAG
■il
X

I
I
I
|
I

II
-11

Het kwaad in zün oorzaak bestrijden door
een hygiënische behandeling. Dit ls de
manier om te worden verlost van de folteondragelijke last
rende jeuk en de dikwijls
en andere huidaandoeningen.
bö eczeem
Het D.D.D.-recept van Dr. D. Dennis wordt
voortwoemet succes aangewend tegen het
kerende kwaad. D.D.D. is een helderevloeistol die diep in de poriën dringt en onder
de
de huid de ziektekiemen doodt. Reeds
onmiddellyk vergeven
druppels
eerste
aandrang tot
lichting en overwinnen den

Flaconsen
kers

1

_

75 et-, -60 en
Drogisten.

’

’

Verboden slachten
II
II
|

de Economische
Woensdag veroordeelde
Rechter by de Roermondsche Rechtbank den
.g-jarigen slager P. G. te Kessel wegens het
verboden slachten van twee koeien tot zes
maanden gevangenisstraf. De eisch van den officier van Justitie was negen maanden.
De inbeslaggenomen koeien alsmede de gebruikte slaehtgereedschappen werden daarbij

2.50 bij Apothe-

*A

—

MECHELEN.
Herhaaldelijk worStelen van veldvruchten.

—

den er ten gemeentehuize klachten -ingediend
over het rooven van veldvruchten. Door de politie
wordt een strenge controle uitgeoefend. Tot nu*
toe mocht het npg niet gelukken de daders le
ontdekken. Het spreekt vanzelf, dat zy, indien gepakt, streng gestraft zullen worden.

"Op van

Zenuwen"?^W ,

Dan hebt U teveel van Uw
zenuwen gevergd. Neem een
"AKKERTJE", dat werkt kalmeerend en ge komt tot rust.

/

/

I

"AKKER'TJESJ
_^^

■^^^^fte/pen

direct!

OIRSBEEK
Diefstallen van boonen Toen dhr. H. uit de
Gracht Woensdag naar het veld ging om boonen
te plukken moest hij constateeren, dat anderen
reeds dit werk voor hem hadden gedaan en dat
een party van ongeveer 100 K.G. was ver-,
dwenen.
ROOSTEREN.
veldgewassen.
van
Een tweetal
Diefstal
dat op hun
ontdekking
kwam
tot
de
landbouwers
veld een partijtje aardappels was uitgerooid. De
politie zal de rooiers trachten op te sporen.
Vleesch zonder bon is
Een lekker hapje.
traetalie, doch
tijd
bijzondere
dezen
een
vooral in
zich
het
niet
ten koste
moet
verschaffen
men
van anderen. Het was dan ook voor den landbouwer G. alhier een tegenvaller toen hy dezer
dagen ontdekte dat vier vetgemeste hanen spoorloos verdwenen waren.
BORN.
loopplank
gevallen.
Een 30-jarige
Van de
öngelnk
loopplank
het
had
van
een
parlevinker
Hij
Kanaal
het
terecht
komen.
vallen,
te
en
in
te
en
slechts
het
water
te
werken
bleek
wist zich uit
enkele kneuzingen te hebben bekomen.
Op den spoorovergang kwam dhr.
Ongeluk.
van de fiets in de rails. Hij
voorwiel
het
B. met
viel en verwondde zich zoo ernstig, dat hij zich
c^der dokters behandeling moest stellen.

—

—

—

—

SITTARD

—

Bond van landelijke

GREVENBICHT.

rijvereenigingen

—

Toen dhr. L.
Er kwam een vogel gevlogen.
op weg naar zyn werk langs het Kanaal fietste,
een zwaluw in volle vaart tegen zijn hoofd,
WEDSTRIJDEN VAN DEN KRING SITTARD. vloogschrik
tuimelde hij van 't rijwiel en in wenvan
bewegingen
vond hij een weg door hel
van
Kring
wedstrijden
De
den
Sittard van den telende
Bond van Landelijke Ryvereenigingen, die Zon- gras tot aan den voet van den dyk. De vogel
dag a.s. in het Sportpark te Bom zullen gehou- kwam na enkele oogcnblikken ook weer bij en
den worden, beloven* schitterend te zullen slagen. beiden konden hun -weg vervolgen.
De deelname, voorzoover men die thans overzien
GUTTECOVEN.
kan, overtreft alle verwachtingen. Uit NoordDonderdagavond om circa
brand.
Ernstige
Limburg schreven o.m. in Heel, Beesel, Swalmen
uit
in de schuur van den
zes
uur
brak
brand
en Neer, terwyl uit het Zuiden zullen deelnemen
van
Voerendaal, Bocholtz, Nuth, NGraetheide en om- heer K. Dreisen alhier. In een minimum vuur
laaie.
Het
srf-eken, Elsloo, Echt en Bom. Men ziet dus, dat tyd stond de schuur in lichter
granen,
de fleur der landelijke ryvereenigingen op Ah vond gretig voedsel in de pas opgeslagen
Ook
het
dak
geheel
uitbrandde.
aanwezig
zy'n.
zoodat
schuur
de
groote ruiterfeest zal
Verder zal een acrobatiek-voorstelling te paard van het woonhuis werd grootendeels vernield.
plaats hébben, benevens behendigheidswedstrij- Het vee en de inboedel konden op tijd in veiligoptreden, zooals pijprijden, jas-keeren, enz. De dres- heid gebracht worden. Door het krachtigbehulpde
aanvangen,
onmiddellijk
drie
zullen om half
suurnummers
ter- den der omwonenden, die
wijl het groote défilé om half vier zal gehouden zame hand boden, kon erger voorkomen worden.
worden. Uit dit korte overzicht blijkt duidelijk, Burgemeester van Boxtel was spoedig aanwezig,
dat een gang naar Bom Zondag a.s. zeker door
de brandweer, de veldwachter en de maniemand, die van deze sport houdt, betreurd zal evenals
rechaussee, die het publiek op een afstand hielworden.
Ut
den. De oorzaak van den brand is onbekend.
verzekering
door
Bisschoppelijk college St. Jozef.
De vacantie schade wordt groofendeels
der interne leerlingen eindigt Dinsdag 9 Septem- gedekt.
ber om half negen n.m. De lessen: voor de externe
leerlingen worden hervat Woensdag 10 September om kwart na negen v.m.
De spreekuren van den Directeur van 1 September af tot en met 6 September zy'n vastgesteld
van 10 t«t 12 uu- dagelijks en op Zaterdag 6 SepDienstjubileum
Op Zondag, 24 Augustus
tember ook van 5 tot 7 uur n.m.
Staatsmyn MauHet tweede toelatingsexamen zal worden ge- zal dhr. L. Koch werkzaam op
der staatsdienst
in
jumlcum
houden op Dinsdag 9 September van 9.15 v.m. tot rits zy'n zilveren
n.m.
mynen
4 uur
herdenken.
Op het kruisZilveren dienstjubilé.
Auto contra bakkerswagen
Donderdag vierde, naar
een uxekwamen
Rijksweg-Mauritslaan
ons
wij in
blad van Dinsdag aankondigden, de punt
en
de
bakkersheer Jos. Geilen alhier, kantoorbeambte aan de auto bestuurd door W. uit Nuth
Staatsmynen onder zeer groote belangstelling wagen van A. alhier met elkaar in botsing.
ernstig
beschadigd,
zijn zilveren dienstjubilé.
Beide voertuigen werden de schrik vry kwaDe jubilaris werd op de' gebruikelijke wijze ge- terwyl de inzittenden met
huldigd namens de directie der Staatsmijnen, men.
'
waarby' gewezen werd op de plichtsbetrachting
De plaatselijke
Uitvoering „Don Bosco"
gedurende
hij
dc
nauwgezetheid,
en
waarroede
op Zondag, 24
zal
Bosco"
„Don
voorbije vijf en twintig iaar de myncn gediend studentenclub in het openluchttheater le SpauAugustus
heeft. Hem werden de gebruikelijke geschenken beek een a.s.
opvoering geven van het historisch
overhandigd. Ook namens zijn collega's viel den
„Don Garcia Moreno".
heer Geilen een hartelijke huid** ten deel. Zoowel dramatisch kunstwerk
aan de mijn alsook daarbuiten telt de jubilaris
zeer vele vrienden en bekenden, in wier achting
en sympathie hy zich verheugen mag door zijn
vriendschappelijken omgang. In den 1000 van
den dag mocht de heer Geilen dan ook ten zijnen
huize aan den Leyenbroekerweg nog van vele
zyden blijken van belangstelling en waardeering
ECHT.
in ontvangst nemen.
inwoner
In den leeftijd
Oudste
overleden.
jaar
93
wed.
mej.
overleed
Hel. Hubervan
ruim
B.
die
alhier,
fiets meegenomen.
zijnrijwiel voor een café geplaatst had, kwam tot tina Hellebrekers-Smeets. Zy was de oudste inde ontdekking dat iemand zy'n fiets had meegeno- woonster der gemeente en geboren 28 Mei 1848.
Op 9 Sept. a.s. hoopt de
men, maar een ander rijwiel had laten staan.
Gouden Priesterfeest
Laatstgenoemde fiets zal B. zoolang in zijn bezit Z.Eerw. heer P. J. H. Jongen, oud-Deken, wonen,
hebben, totdat de politie er in geslaagd zal zijn de alhier, den dag herdenken, waarop hij voor 5U
de verwisseling tot een oplossing te brengen.
jaar tot priester werd gewijd.
Kijk uw verduistering nog eens na! —" Den laatsten tijd blijkt herhaaldelijk, dat de verduistering
der woningen nog veel te wenschen overlaat. By
herhaling zullen vele bekeuringen moeten volgen.
Men doet derhalve goed, de verduistering nog
eens terdege te controleeren.
Van de politie.
Bekeurd terzake wielryden
zonder licht mej. E., wonende te Geleen.
Terzake het rijden met een auto tusschen de
verboden uren zonder vergunning, werd v. d. 8.,
wonende te De Lier, bekeurd.
64-JARIGE VROUW HET SLACHTOFFER
STEIN-KERENSHEIDE.
Op den w*>g onder de Maasbrug is Woensdagmorgen een noodlottig ongeluk gebeurd, hetVoor de in aanbouw zijnde St. Jo.efkerk.
aan de 64-Jarige echtgenoote van den renwelk
Elsloo,
2,50;
Lutterade, N.N., volgens belofte f
J. 5., uit dankbaarheid 'n steentje voor de kerk teniet J. Hoedemakers uit Velden het leven
f I,—; Krawinkel, fam. S., ter eere van St. Jozef heeft gekost. Het slachtoffer reed in gezelschap
f 2,—; Heerlen, J. G., ter eere van O. L. Vrouw van haar echtgenoot per fiets op genoemden
f 5,—; Schin op Geul, fam. D., ter eere van St. wpg, toen een vrachtauto bestuurd door den
Jozef f 2,50; Sittard, fam. S., ter eere van St. chauffeur J. uit Horst naderde.
De heer H. reed voorop, terwijl zy'n vrouw
Jozef f 1,25; Krawinkel, kinderen K., bij de steenlegging geen gelegenheid gehad f 10,—; Spekhol- op enkele meters afstand volgde. Hoe het ongezerheide, A. H., ter eere van St. Jozef voor be- luk precies is gebeurd is nog niet uitgemaakt.
scherming van ons huisgezin f 2,50; Lutterade, De chauffeur reed de vrouw weliswaar voorbij
is het slachtoffer door de
fanyS., volgens belofte f 10,—; Bom, A. S., vol- doch vermoedelijk
achterwielen of het achterste gedeelte van de
gens belofte f 5,—.
Bijzonderen dank voor deze vele giften! St. wagen gegrepen. De vrouw is daarop waarschijnlijk komen te vallen en door den auto
Jozef moge het U rijkelijk bcloonen.
J. Fr. Geurts, pastoor Kerensheide, post Geleen, overreden. De juiste toedracht van Ket ongeval
_3 pajg niet opgeklaard aan-ezien blijkbaar nie«ivo U-l-aa.
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verbeurd verklaard.

TWEE ZILVEREN JUBILARISSEN GEHULDIGD
Op hartelijke wy'ze zijn de heeren H. Peters,
hooldboekho-uder-procuratiehouder, en H. Rutten, reisvertegenwoordiger voor de provincie
Limburg in dienst van de firma Jac. Franssen,
rijwielfabnek te dezer stede, gehuldigd by gelegenheid van hun zilveren jubileum in dienst van
genoemde firma.
Deze feestdag voor het voltallig personeel der
fabriek werd ingezet met een plechtige H. Mis
tot dankzegging in de St. Nicolaaskerk.
De huldiging vond des namiddags om 3 uur
plaats in de achterzaal van de Gouden Ty'ger,
Lomstraat, welke voor dit doel was gereserveerd.
Nadat de beide jubilarissen met hun familie bii
het betreden van de zaal met een „Lang zullen zij
leven" waren verwelkomt, werden beiden allereerst gecomplimenteerd bij monde van den oudsten firmant PIERRE FRANSSEN, die hen als
voorbeeld stelde voor het geheele personeel van
acuratesse, eerlijkheid en nauwgezette plichtsbetrachting. Behalve de gebruikelijke aanbieding
werd namens de firma aan den heer Peters een
bureau met stoel en aan den heer Rutten ten
roodfauteuil met schemerlamp aangeboden.
Namens het huldigingscomité voerde de heer
P. EI.RERS, chef der firma, het woord, om beide
jubilarissen te huldigen en dank te brenge^i voor
de aangename samenwerking. Namens het voltallige personeel van het bedryf werden aan beide
jubilarissen fraaie passende geschenken aangeboden. In een kernachtige speech dankte de heer
Peters voor alles wat men voor hem gedaan had.
In denzelfden geest dankte ook de heer Rutten.
Na dit officieele gedeelte namen allen plaats
aan een rijk voorziene koffietafel.
De avond werd verder aangevuld met een uitgebreid programma.met muziek én zang, waarbij
een revue, waarin oude kantoor-, montage-, magazijn- en schafttijd-scènes zich afwisselden met
reissènes, declamaties en zang. Het non-stop
programma met zy'n talryke geestige variaties
viel buitengewoon in den smaak v*an de talrijke
aanwezigen.
Speciale vermelding verdient het feit, dat aan
dit programma alle afdeelingen medewerkten.
Zelfs de dames' van de kantoren hadden hun beste
beentje voorgezet. Naast een schat van bloemen,
welke vnn vele zijden waren binnengekomen prijkten on hei tooneel zeldzaam mooi uitgeteekende
carirafuren van de beide jubilarissen, terwyl
het muzikale gedeelte uitstekend was verzorgd.
AANHOUDING
Gestolen goederen «ivonden
Door de gemeentepolitie alhier is dezer óat-en
aangehouden een zekere B. wonende op de M,iste alhier. In de woning van den .*_ngehoudene
zyn onderdeden van een gestolen rywiel gevonden. De aangehoudene, die op het politiebureau alhier is ingesloten, blijft even-wel ontkennen, iets met den diefstal uitstaande te
hebben.
Voorts zy'n bij de huiszoeking twee doozen
inhoudende ongeveer 20 K.G. crème gevonden.
Bij onderzoek is gebleken, dat deze crème ten
nadeele van de Ned. Spoorwegen is ontvreemd
en in Roermond wordt vermist. De ontvreemding van deze doozen heeft vermoedelijk by het
overladen hier ter stede plaats gevonden.
Verder heeft de politie nog een viertal regeniafcsen gevonden. Vermoed wordt, dat deze kleedfngstukken eveneens van diefstal afkomstig
zijn. Naar de herkomst van deze regenjassen
wordt nog een onderzoek ingesteld.

Loonsverbetering in de

Steenindustrie
De persdienst van het N.V.V. schrijft:
De Nederlandsche Staatscourant van Maandag
18 Augustus j.l. bevatte de verbindendverklaring
van een aantal bepalingen van de collectieve'arbeidsovereenkomst voor de baksteenindustrie in

het gebied langs de groote rivieren.
Nadat tusschen het verbond van baksteenfabrieken te Nijmegen en de arbeidersorganisaties overeenstemming was bereikt omtrent een
loonsverhooging van 15 pCt, op de contractloonen van 1940—1941, werd op 1 Mei j.l. de goedkeuring van het college van rijksbemiddelaars
verkregen en werd bepaald, dat alle loonen met
terugwerkende kracht van 1 AprU 1941 met 15
procent zouden worden verhoogd. Het betrof hier
ongeveer 55 steenfabrieken. Door de verbindendvertklaring zal de loonregeling zich nu uitstrekken tot ongeveer 115 fabrieken en ongeveer 7000
arbeiders.
De algemeen verbindendverklaring van de
C.A.O. voor ac Twentsche steenindustrie is op
dit oogenblik in behandeling. Volgens ons uit
goede bron verstrekte mededeelingen kan zeer
spoedig de beslissing inzake do algemeen verbindend verklaring afkomen. Daardoor zal in
Twente een zeer verstrekkende ordening der loonen tot stand komen en het loonpeil in het algemeen met ten minste 15 pCt. worden verhoogd.
Door de werknemers- en werkgeversorganisaties is voor de Groningsche steenindustrie, omvattende 33 fabrieken, een verzoek ingediend on<
een loonregeling bindend vast te stellen. Deze
procent voor
houdt in een loonsverhooging van 10procent
voor
en
van
15
campagne-arbeiders
dc
de ovenisten boven hef loonpeil van 1938. Naar
ons is medegedeeld, zal de goedkeuring en bindende vaststelling zoo spoedig mogelijk geschie-

den.

■

Verder zal waarschijnlijk een conti act voor
een aantal steenfabrieken in de provincie Utrecht
waardoor een
binnenkort worden goedgekeurd,
loonsverhooging van 10 tot 15 procent zal worden ingevoerd Met de goedkeuring van de loonregeling zal vermoedelijk tevens de algemeen verhinderd verklaring van 't contract voor een aantal fabrieken werden afgekondifd.

Ook voor smokkelaars
gevangenisstraffen
Woensdag veroordeelde dc Politierechter bij
de Roermondsche Rechtbank meerdere personen
uit deze gemeente terzake^ het smokkelen van
textielproducten tot gevangenisstraffen variec"r-«de van een week to* "» maand.

Distributie-nieuws
BONAANWIJZINGEN.
*

's Gravenhage, 22 Augustus.
De secretaris-generaal van het departement van
Landbouw en Visschcrü maakt bekend, dat heden
zyn aangewezen de onderstaande bonnen, welke in de
week van 24 Augustus tot en met 30 Augustus a.s.
recht geven op de daarachter vermelde rantsoenen:
32—4 brood 4 rantsoenen brood of gebak.
32 brood 1 rantsoen brood of gebak.
32 bloem }_ rantsoen bloem, brood of gebak,
32 vleesch y 2 rantsoen vleesch of vleeschwaren.
32 vleesch 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren.
32 kaas 100 gram kaas.
32 melk 1 .34 liter melk.
De aandacht wordt er 09 gevestigd, dat de bonnen
30, 31 en 32 voor kaas geldig blijven tot en met 6
September a.s.
De bonnen, welke van 24 Augustus 1941 af ■"ijn
geldig verklaard met uitzondering van die voor vleesch
of vleeschwaren, mogen reeds Zaterdag 23 Augustus
1041 worden gebruikt.
Zooals bekend, is het koopen van vleesch of
vleeschwaren bü den, kleinhandel op Maandag en Dinsdag niet geoorloofd.
De volgende bonnen zijn na Zaterdag 23 Augustus
r.iet meer geldig:
31 brood brood of gebak.
31 vleesch vleesch of vleeschwaren.
31 vleeschwaren vleesch of vleeschwaren.
.11 bloem bloem.
lil melk 1 melk.
29 reserve aardappelen.
30 reserve aardappelen.

BONAANWIJZING AARDAPPELEN.
BON „32 RESERVE".

De secretaris-generaal van het Departement
van Landbouw en Visscherij maakt bekend,, met
verwijzing naar hetgeen dezer dagen in verband
met de distributie van aardappelen is gepubliceerd, dat gedurende het tijdvak van Vrijdag 22
Augustus tot en met Zaterdag 30 Augustus a.s.
de met „32 reserve" gemerkte bon van de bonkaart „diversen" recht geeft op het koopen van
Ü K.G. aardappelen.
Daarnaast ia thans bepaald, dat de geldigheidsduur van bon „31 reserve" wordt verlengd tot en
met 30 Augustus. Ook deze bon geeft derhalve
tot en met dien datum nog
recht op het koopen
van _# kg-, aardappelen.

—
Officieel nieuws
m

LAATSTE NIEUWS
Berlyn,
—
1941/1942

KERKNIEUWS
Benoemingen

WINTERHULP.
Winterhulp
21 Augustus (V.P.8.).
zal reeds op 1 September geopend wor- BIJ DE MINDERBROEDERS FRANCISCANEN
In het te WEERT gehouden kapittel van de"
den.
Orde der Minderbroeders Franciscanen is herkoREDE VAN TURKSCHEN MINISTER.
zen tot provinciaal de hoogeerw. pater PrudenIstanboel, 22 Aug. (D.N.8.).
Bij de opening tius van Leusden O.F.M, en gekozen tot custos de
van de jaarbeurs van Izmir heeft de Turksehe mi- zeereerw. pater Honoratus Caminada O.F.M, en
tot definitoren de zeereerw. paters Regalatus
nister van Verkeer, Moentaz Oekmen in een redevoering de Turksehe natie gelukgewenscht met de Hazebroek 0.F.M., Didymus Beaufort 0.F.M.,
wyze voorzichtigheid van haar regeering, welke Pontianus Polman O.FJSI. en Appolinaris' van
het land buiten de beroering en verschrikkingen Leeuwen O.F.M.
van den oorlog houdt. De Turksehe jaarbeurs
vormt een constructief werk temidden van den
tegenwoordigen vernietigingsoorlog in de wereld.
S.A.-OBERGRUPPENFUEHRER GESNEUVELD
Berlyn, 21 Aug. (DNB) In den strijd tegen
het Bolsjewisme is naar de National-SozialisRECHTBANK ROERMOND.
tisohe Partci Korrespondenz meldt, S-A.-OfoérZITTING VACANTIE-KAMER.
gruppenfuehrer Heinz Knickmann als bataljonscomimandant gesneuveld.
In de zitting van Donderdag behandelde de
S.A.-Obergruppenfuehrer Knickmann, die ook vacantie-kamer de volgende zaken:
a_n den wereldoorlog had deelgenomen, was
F. van L. te Venlo, thans gedetineerd, verdacht
leider van de' S.A.-gruppe Nieder-Rhein en be- van misdrijf art. 247 W. v. Str. eisch 4 mnd. gev.hoorde tot de oudste medestrijders van den straf. J. R. Roermond, thans gedetineerd, verdacht van misdrijf art. 248 bis W. v. Strafr. Eisch
Fuehrer.
4 mnd. gev.-str. H. G. te Bergen thans gedetineerd,
ECONOMISCHE DRUK OP IERLAND
verdacht van verduistering van f 200, welke J.
Ponje
hem had ter hand gesteld om daarvoor
De Londensche
New-York, 21 Aug. (DNB)
correspondent van de Ohicago Daily News rywielbanden te koopen. .Eisch 3 mnd. gev.str.
meldt uit betrouwbare bron, dat de Ver. Staten J. S. te Venlo thans gedetineerd, verdacht van
een economischen druk op lerland oefenen met diefstal van een konijn en kippen te Blerick. Eisch
het doel, lerland te dwingen tot het afstaan 9 mnd. gev.str. G. G. te Kessel thans gedetineerd,
verdacht van diefstal van een groote partij pr .van steunpunten voor de Amerikaansche vloot keidraad
Baarlo. Eisch 12 maanden
en de Amerikaansche luchtmacht Do Valera is gev.str. eif palen te
met aftrek van het voorarrest. H. A- te
bezorgd
reeds
over de schaarschte in lerland Blerick thans gedetineerd, verdacht van diefstal
aan tarwe, steenkool en benzine.
van een rijwiel van L. van K*. aldaar op 1 Aug.
j.l. eisch 9 maanden gev.str. W. G. te Helden,
DE VERDEDIGING VAN DEN BIRMAWEG
thans gedetineerd, verdacht van diefstal van een
Tokio, 21 Aug. (DNB)
Naar het persagent- rijwiel van P. J. aldaar op 18 Mei jl. Eisch 9 mnd.
schap Domei uit betrouwbare bron uit Sjanggev.str. H. L. te Helden, thans gedetineerd, verhai verneemt, zullen twee divisies van het dacht van uit winstbejag verkoopen van dit rijTsjoenking-leger onder commando van generaal wiel. Eisch 6 mnd. gev.str. \v. N. te Venlo thans
Tsjang Fa EwCi, den nieuwen commandant van gedetineerd, verdacht van diefstal van een rywiel
het Zuidwestelijke leger, naat* Birma worden ge- van G. L. van H. te Venlo. Eisch 1 jaar en zes mnd.
zonden, om met het Britsche garnizoen den gevangenisstraf.
Vonnissen 3 Sept. a.s.
Birma weg te verdedigen.

—

Duitsch eskader onderscheidt zich.

—

Berlijn, 21 Aug. (DNB)
Een eskader torpedovliegtuigen onder, bevel van den luitenant-kolonel
drager van het ridderkruis —.heeft zich
Schalk
aan het Oostelijke front in den strijd tegen luchtstrijdkrachten der Sovjets en door ingrijpen in de
gevechten van het landleger onderscheiden. Het
eskader vernietigde tot dusver 806 vliegtuigen.
Daarvan werden er 189 in luchtgevechten neergeschoten. Bovendien stelde het eskader 47 pantserwagens en 43 batterijen buiten gevecht, vernielde
voorts 46 stukken geschut, schoot 937 vrachtauto's
in brand, bracht 106 locomotieven tot ontploffing,
vernietigde twintig ketelwagens en vernielde
twee vliegtuighangars.

Botsingen tusschen Syriërs

—

en

Engelschen.

KANTONGERECHT HEERLEN

—

Motor- en Ry'wielreglement.
H. E., Kerkrade
f 0,50 of 1 w. ts.; A. R., Kerkrade f 2 of 1 w. ts.;
H. S., Heerlen f 1 of 1 w. ts.; G. Th.. Heerlen f 4
of 2 w. ts.; J. V.,. Maastricht f 4 of 2 d.; J. E..
Schimmert f 5 of 3 d.; B. T., Hoensbroek f 4 of
3 d.; J. S., Hoensbroek f 2 of 1 d.; V. A., Heerlen f 1 of 1 d.; J. de K., iNeuwenhagen f 3 of
2 d.; J. S., Kerkrade f 2 of 1 d.; M. Th., Brunssum f 1 of 1 d.; J. 8., Nuth f 1 of 1 d.; H. V.,
Heerlen f 2 of 1 d.; H. X., Nuth f 2 of 1 d.; O.
v. i;., Sittard f 2 of 1 d.; J. X., Wittem. f 2 of 1 d.;
W. W., Nuth f 2 of 1 d. en f 4 of 2 d.; H. H., Valkenburg f 8 of -4 d.; W. .T. W., Valkenburg; F. S.,
Schimmert; H. X., Hoensbroek; W. X., Kerkrade;
J. D., Heerlen; J. W., Brunssum; W. Sch., Kerkrade, allen f 1,50 of 1 d.; A. Sch., Schaesberg f 2
of 1 d.; M. X., Heerlen f 2 of 1 d.; J. CD., Übach
over Worms f 2 of 1 d.; J. w., Bocholtz f 4 of
2 d.; M. V., Kerkrade f tot 1 d.; P. J.. Schaesberg
f 2,50 of 2 d.; P. J., Schaesberg f 1 of 1 d.; J. R.,
Heerlen f 2 of 2 d.; H. v. d. S., Schaesberg f 2
of 1 d.; W. K.. Kerkrade f 2 of 1 d.; M. F., Hoensd.; H. D., Kerkrade 'f 2 of 1 d.:
broek f 3 of
H. Z., Brunssum f 4 of 2 d.; H. R., Kerkrade f 2
of 1 d.; L. Sch., Nuth f 2 óf 1 d.
F. v. 8., Kerkrade
Geen persoonsbewijzen.
f 1 of 1 w. ts: T. T)., Heerlen f 1 of 1 d.; Ch. M..
Heerlen f 3 of 2 d.; R T , Hoensbroek f 1 of 1 d.

_

—

DOORBEREKENING OMZET- EN INVOERBELASTING.
's Gravenhage, 21 Aug.
Naar aanleiding van de
beschikking van 22 Juli j.l. (Nederlandsche Staatscourant van 22 Juli 1941 no. 140) inzake doorberekening
van omzet- en invoerbclasting, wordt ons vanwege het
departement van handel, nüverheid 'en scheepvaart
VAN ROOSEVELT EN CHURCHILL.
het volgende medegedeeld:
Volgens de in deze- beschikking neergelegde regeStockholm, 21 Aug. (D.N.8.)
New Yorkling mogen fabrikanten niet zelfstandig het bedrag sche correspondent van de DailyDe
zoo
Express,
der belasting, dat op de inkoopsprijzen van hun grond- meldt Nya Dagligt Allehanda uit Londen, zou van
de
verkoopsprüzen
in
hun
drukt,
van
eindstoffen
producten doorberekenen. Aan den anderen kant moe- bevoegde zyde bijzonderheden vernomen hebben
ten zü hun verkoopsprüzen verlagen met het bedrag, o-Cer een door Roosevelt en Churchill opgesteld

Bijzonderheden over
strategisch p an

omzetbelasting

ls

gedaald.
Aangezien het verschil tusschen deze beide bedragen, wanneer de verlaging een % pet. bedraagt,, in de
nractük niet groot zal zün, bestaat er geen bezwaar
tegen, indien fabrikanten hun wettelijk geoorloofde,

verkoopsprüzen \ onveranderd handhaven, voorzoovcr
deze op basis van de oude omzetbelasting z'ün vastgesteld en niet uit anderen hoofde moeten worden verlaagd en de betrokken fabrikant over zün leveringen
thans ten hoogste % pet. minder omzetbelasting verschuldigd is dan vóór V Juli j.l. fabrikanten, die sedert 1 J"l' M- meer dan y t pet. minder omzetbelasting verschuldigd zün, moeten hun verkoopsprüzen
mei, het meerdere verlagen
Mocht deze regeling in bepaalde gevallen niet volkunnen fabrikanten
doeode uitkomst bieden, dan
een verzoek
uiteraard bü het betrokken rijksbureau
tot i-prüsverhooging indienen Bü de beoordeeling van
dergelüke verzoeken zal niet worden nagegaan of de
betrokken fabrikant de belasting al dan niet zelf kan
dragen. Dientengevolge zal volstaan kunnen worden
met overlegging van die gegevens, waaruit blijkt, dat
de verhooging, die op de verkoopsprüzen wordt gevraagd, den betrokken fabrikant niet méér ophrengt
dan hü aan omzetbelasting méér moet betalen dan vóór
>
1 Juli j.l.
In dit verband dient er nog op te worden gewezen,
nat fabrikanten, die hun vcrkoopsprijzen mogen calculeeren volgens een door den secretaris-generaal van
het departement van handel, nüverheid en scheepvaart
goedgekeurd calculatieschema, gerechtigd zijn de belasting op hun inkoopsprijzen van grondstoffen zelfstandig in de vcrkoopsprijzen te calculeeren. voorzoover
dit volgens de desbetreffende calculatiebeschikkingen
is toegestaan.
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Het vitamine-onderzoek
Duitschland
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ligieuze propaganda der Sovjets behoort bü de algemeene leugencampagne. Wat de animositeit der Sovjets
tegen den godsdienst betreft, hiervoor hebben wü hun
eigen getuigenissen. De Sovjet ambassadeur te Londen,
Maisky was ecrelid van de godloozenliga. De belangrijkste Sovjetflguren zün lid van de atheïstische vereenigingen. Dc holsjewisten 'hebben, zooals de geheele
wereld weet, duizenden geesteUrken vermoord. De reden voor deze religieuze leiiger.eampagne is gelegen"
in het feit. dat Churchill en Boosevelt zich in de pijnlijke situatie bevinden hun volken een verklaring te
moeten geven over hun betrekkingen met de Sovjets
en derhalve Hebben zü er groot belang bü te kun-

nen beweren, dat dit noch godloozen, noch communisten zün.
De Sovjet-Unie kan het niets schelen haar eigen
doctrines voor propagandistische doeleinden te verloochenen. Dit is een svmntoom voor haar verval.
Vergelijkt n eens deze revolutie met het nationaal socialisme, dat in twee oorlogsjaren niet een enkel
punt van ziin programma heeft verloochend. Geen
mensch in Europa, die ook maar een beetje verstand
heeft, zal, behalve dan de vol van vertrouwen zijnde
Engelschen, aan de vroomheid van de bolsjewisten

rufmachoot- gelefrenheid gehad, toen het t*4 jaar
lans honger en nood heeft verdragen. En dit is
veel

zwaarder dan drie of vier uur met overeenkomstige onderbrekingen luchtaanvallen te doorstaan.
«
De grondslag van onzen strijd ls, dat wü het volgende weten:
Wü strüdan een strüd om Duitschland's leven of
dood. God zü dank heeft onze vüand er geenerlei
twüfel over Int en bestaan: Duitschland kan dezen oorlog nooit verliezen, want het zou anders volkomen
vernield worden. Terwijl het Duitsche volk overwint,
weet het, dat het in de geheele wereld die machtspositie zal innemen, die het toekomt. Sedert 400 jaar
heeft zich voor Duitschland geen gelegenheid voorgedaan als deze. Wü zün altyd te idealistisch geweest,
wü hebben teveel gewerkt voor wetenschap en cultuur,
en ons niet bezig gehouden met de politiek. Thans
zullen zich de gebeurtenissen van 1918 niet herhalen.
Op de vraag van den Spaanschen Journalist, uf de
..Europeesche veldtocht" tegen het bolsjewisme een
fiasco is, zooals de Britten beweren, antwoordde dr.
Goebbels:
De naam „kruistocht" is niet van ons afkomstig,
doch inderdaad gaat het hier om een kruistocht. De
Europeesche volken zijn er zich van bewust geworden,
wat .het voor hen beteekend had wanneer het bolsjewisme overwonnen zou hebben. Dit wordt wel het
duidelijkste bewezen door het feit, dal er zich duizenden vrijwilligers hebben aangemeld om aan onze _tjde
te strijden. Duitschland heeft deze vrijwilligers wat
hun getalsterkte betreft niet noodig, doch desondanks
is de ontvangen steun zeer waardevol. De belachelüke
bewering der Sovjets, dat er ln Noorwegen slechts 40
werkloozen zich zouden hebben aangemeld, behoef!
wel nauwelijks te worden tegengesproken. De moreele
zijde van ■ dezen steun heeft echter een aanzienlijk
grootere waarde Voor de eerste maal In de geschiedenis was het mogelijk een gevoel van eenheid Op

het Europeesche continent te smeden En dit gevoel
Vervolgens zeide Mnrqucrié, dat hü tüdens ziin ver- leidt ons tot een daad. welke Eurona als een moreele
toont: met zijn bloed verded'Vt het ziin bebluf in Dititsehtnnd hef hooge moreel en de buiten- eenheid
staan en d? toekomst zijner zonen D't is het her-te
gewone kalmte der Duitsehers bij vijandelijke luchtaanvallen heeft leeren waaleeren en vroeg, welke ee- voorteeken voor de toekomst van Europa, dal men
volgen voor d<- toekomst ac Engelsche luchtaanvallen zich denken kan.
Vervolgens sprak dr. Goebbels sympathiek over" het
op het Duitsche achterland kunne., hebben.

gelooven.

Engelsche bewering,

zoo antwoordde dr
Goebbels. dat het moreel van het Britsche volk
beter is dan dat van
Tlül'schors. he-r,st on eeverkeerde Inbeelding. <*<"
To+dusver heeft het Duitsche
volk in den tegenwoordlgen oorlog nog geen gelegenheid gehad te toonen wat het kan verduren.
Doch wel heeft het hiertoe ln den vorigen oorlog

.De

roerende.

VOETBAL

Roermond, 21 Augustus. Geslaagd voor de acte*'
HET EINDE VAN DE BEDRIJFSVOETBALH. J. J. Jans, Bleyerheide; G. Ultee, Maastricht;
COMPETITIE.
W. A. Verhoeven, Helmond; M. J. Weehseler,
Naar het A.N.P. verneemt heeft het college van geHeerlen; W. Zegers, Haanrade.
Geslaagd voor A.: G. H. v. Dongen, Hoensbroek; volmachtigden voor de sport bü het departement
van Lichamelijke Opvoeding, Wetenschap en CultuurW. E. Welters, Bleyerheide.
van den
bescherming aan

Elke vergelijkende proef bevestigt U dit terstond. —In tuben, van 60, 40 en 25 cent.

volgende:

toe

nl- 6.5%; eftt is &*)'»_ 2-m_a.
JW vetgehalte van volle melk.

Examens

. IVO-SOL-fanc9iD®sta is de beste!

Goebbels verklaarde hierover het

af en

\gffy(tl\U-l BÉfiPPx^^a'^A >_fr_ Van oJJ* graansoorten bevat
haver het hoogstepercentage vet,
\l^É|Bai f&ffff* yff***tif*fru'l_ '\

het bestuur

deelnemen aan den strijd van Spaansche vrüwillirers
Bü het einde van het interview snrak dr. Goebbels
over dp Britsen*- nrdpagnndn, die h'(j lVi dezen oorloit
zeer slecht noemde.
Met valsche berichten, zo.) besloot de min**-'fr. kan

men misschien moede volken tijdelijk mohiliseeren
Voor sterke volken !s het ln teder geval- niet noodig
tot dergelüke middelen zün toevlucht te nemen.

Nederlandschen

Voetbalbond een schrüven doen toekomen, waarin
wordt medegedeeld, dat hel college van oordeel is, dat
een einde gemaakt moet worden aan de z.g. bedrüfsvoelbalcompetitie. Bovendien is hierbü bepaald, dat
het in de toekomst verboden zal zün. dat een elftal
van een bedrüfs-voetbalvereeniging onder den naam
van het bedrüf deelneemt aan de voetbalcompetitie
van den Nederlandschen Voetbalbond of een van zü»
onderafdeelingen. Natuurlük geldt deze bepaling niet
voor reeds jarenlang bestaande vereenigingen al» P.
S. V. te Eindhoven, dat met het bedrüfsvoetbal, zoonis wü dat in den laatsten tüd hebben zien ontwikkelen met een eigen competitie, niets te maken heeft.
Dit verbod geldt natuurlijk niet voor de beoefening
van het voetbalspel in bedrüfsvereenlgingen ten dienste van lichamelijke ontspanning van het personeel.
Ook blijft de mogelükheid bestaan, dat bedrüfsvereenigingen zullen uitkomen in competitieverband van den
N. V. B. of een van zün onderafdeelingen, doch dan
niet onder den naam van het bedrijf. In de practjjk
komt deze beperking van het bedrü'fsvoethal neer op
de totale stopzetting van de competitiewedstrüden
tusschen bedrijfsvoetbalvereenigingen onderling.
GESLOTEN SEIZOEN VAN IS JULI—
IS AUGUSTUS.

Amerikaansche

Het Spaansche blad Informaciones publiceert
volgen» hei D.N.8., groot opgemaakt een interview, dat
rijksminister dr. Goebbels aan den piaatsvervangenden
dendag.
hoofdredacteur van het blad, Marquerie heeft ver14 Sept. Verloof
leend. Wg ontleenen er het volgende aan:
17 Sent. Moederdag.
15—18 Sept. Retraite voor Derde Ordelingen. Op de opmerking van den journalist, dat de Engel19—1.2 Sept. Jont,e meisje.-^
schen zegge», dat zü den oorlog zullen winnen, omdat
21 Sept. Recollectie voor oud-rUraitanten van hun economische reserves grooter zün dan die van
hot Duitsche rük, antwoordde de minister: ..Hoe kan
builen de stad.
Engeland gelooven den oorlog op grond van economi22—21. Sept. Recollectie voor Roermond.
superioriteit te kunnen winnen*? Het kan zonder
"__—2fi Sept. Retraite voor dames deftigen stand sche
beperkingen
slecht* over de productie van het eigen
30 Sept.—3 Oct. Verloofdenretraite.
eiland beschikken. De directe leveranties uit Amerika
kómen in Engeland aan wanneer do Duitsche duikbooten en vliegtuigen dit* toestaan.
geldt voor
de leveranties uit
het Empire.
Terwtjl Engeland te lijden heeft van de gevaren .voortspruitende uit
de langere zcerontes, hééft
-'eh acht jaar lang voorbereid op het
Cj,an**
oorlog tegen het
' iT at m'n «en economlsehcn
Berlün, 21 Aug. (D.N.8.)
Het staatsblad publi**0u kunnen gaan voeren en het heeft
_,rijk
ceert oen verordening van den Fuehrer en rükskansemans i,ij na het „ ,
ele economische po-yntieel
lier over het oprichten van een rüksburean voor stuvan tnropm tot zH n beschikking.
Duitschland heeft
vergeleken met Engeland
die en onderzoek van de vitaminen. Voor het bestuhet voordeel, dat zij»
vide
zich
everant.es
yan
dteren
/oordoen op
d n kor(frel en v *j,|--- weg te
vraagstukken, welke
land aankomen.
T
het gcb.'ed van de vitamhievoorzjening van het Duitvolk,
alsmede voor liet geven van advies aan de
Goebbels zoide voorts: de Duitsche luchtmacht
sclie
rijltsregnering voor de hiervoor te nemen maatregelen, h-eeft het Engelsche eli and eteean opnien w aangevallen, zonder dit een oogenblik te s*aken/doelaldus wordt in de verordening gezegd, zal een rüksde oorlog tegen de Sovjet-Unie
bureau voor studie en onderzoek van de vitaminen
dat mag nM
vergeten worden ~* is de voorwaarde voor den
worden opgericht, dat ressorteert onder het ministerie van binnenlandsche, taken, met zetel te Berlün. De
beslisscnden strrid tegen Engeland. De oorlog tegen de Sovjet-Unie Vas noodzakelijk en eens zal
leider van dit bureau draagt den titel „voorzitter van
de dog komen, waarop Fneelund z"n nf-ch'elKfce
het rijksbureau voor studie en onderzoek van de viaanvallen op Duitsche woonwijken duur moet betamine:i*\ Het rüksbqreau, voor studie' en onderzoek
talen.
vnn de vitaminen is gesteld onder de gem-c-nscbappeVervolgens verzocht de Spaansche journalist «m een
lüke controle van den rijksminister van Binnenlandsche zaken en van den rüksminister voor de voedsel- verklaring over de „onverwachte en verrassende religieuze vroctnhcld in de Sovjet propaganda.
voorziening en Landbouw.
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1 Uter taptemelk (of Va water en Va taptemelk) 100 gram (2 theekopjes) vlugkokend

WISSELKOERSEN

Engeland vertrouwt te vergeefs op een overwinning
Duitschland zal de luchtaanvallen doorstaan
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INTERVIEW VAN EEN SPAANSCH
JOURNALIST MET DR. GOEBBELS

*> ■

Havennoutpap met taptemelk

HEERLEN
NOTEERING.
MARKT VAN 21 AUGUSTUS 1941.
's Gravenhage, 21 Aug.
De wnd. secretaris-geneAardappelen 6—B; bloemkool 12—21; witte kool 5.30 raal van het departement van Financiën maakt
kool 6.50—9; savoye kool 6.50—0- spits- kend, dat hü heeft aangewezen ter opneming in bede
—«" roode
kool
5.70—8*. spinazie 16.24—22; rabarber 7.50—10; dagelüksche noteering in de prüscouranten der beur9.52—26;
35.28—122;.
6—12;
tomaten
druiven
wortelen
zen, met ingang van Vrüdag .22 Augustus 1941. de
karotcn 6—B; uien 8.50—21; komkommers 5.60—23; volgende fondsen:
kropsla 5.60—8; andüvie 10.64-—li; prlncesseboonen
De certificaten, uitgegeven door de N. V. Amster12.88—32; snüboonen 17.36—23; soepgroen 3—6; peen damsen Administratiekantoor van Europeesche
waar7.28—10; appelen 7.50—77; peren 7.50—69; kersen den, gevestigd
te Amsterdam, van gewone aandeelen
46.48—62; aalbessen 26.88—30; kruisbe*ssen 19.60—26; der N. V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek,
f2.650.000
pruimen 15.12—55; perziken 68.88—92 p. 100 kg. id.
4 pet. obligatiën, leening 1941, der gemeente Hilversum.
strategisch plan, volgens hetw*elk de Sovjet-Unie 15.46—62 p. 100 stuks; hoter 2.36—2.60- eieren B—9.
met alle uitvoerbare middelen voorzien zou wor- PRIJZEN VAN NEDERLANDSCHE PRODUCTEN OP
den van materiaal, opdat Duitschland in het
DUITSCHE MARKTEN.
Bcrlü'n, 21 Augustus (V.P.8.).
Oosten zoolang mogelyk zou worden bezig geBloemkool te
houden. China zou verder hulp blyven krijgen, Hamburg 16 rm. tot 22 rm.; te Essen 25.30 rm.; te KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARINGINSTITUUT
's Gravenhage, 21 Aug.
hoogste prüs
Koersen voor stortingen
opdat Japan in het Verre Oosten geïsoleerd Keulen 22 rm. tot 28 rm.; te Frankfort
per 100 st. Peen te op 22 Augustus 1941 tegen verplichtingen luidende in:
30
26.50
rm
te
Muenchen
rm.;
blijft. Japan zou voortdurend gewaarschuwd wor- Hamburg 10 rm.; te Frankfort 7 rm. per 100 bos;
Belga's 301432; Zwitsërsche francs 3.768- Lires 9.91;
den voor de omsingeling en het gevaar van een te Essen 27.60 rm. tot 28 rm.; te Keulen 34 rm. tot Deensche kronen
36.37; Noorsche kronen 42.82; Zweedernstige botsing met de Ver. Staten, Groot-Brit- 36 rm., per 100 gr. Stokboonen te Leipzig'2l.4o rm. sche kronen 44.85; Finsche
mark 3_2j
(oude
tannië of de Sovjet-Unie,wanneer Japan de be- tot 28.50 rm.; te Breslau 34.10 rm.; te Frankfort 36- schulden) 8.43; Dinar (nieuwe schulden) 3 Dinar
Turksehe
77;
per
-rm.;
rm.,
te Muenchen 35.66
langen van deze Staten zou verwaarloozen.
100 kg. tomaten te ponden 1.43%; Lewa 2.30; Pengoe (oude schulden)
te Essen 40.80 rm.; 36.519; Pengoe (nieuwe schulden)
Het Britsche Middellandsehe Zeegebied zou met Hamburg, hoogste pr'üs 44 rm.;per
45.89; Zloty (oude
100 kg. Komkom- schulden) 35.— ; Zloty (nieuwe Schulden) 37.68; Lei
wapenarsenalen te Frankfort 40 rm. tot 43 rm.
voorraden uit dc
moge- mers te Muenchen 13.19 dm. tot 26 rm. per 100 stuks. 1.28; Slowaaksche kronen 6.48.
„zoo

voorzien worden. Er zouden
Spoedig
lijk" leveranties plaats vinden van in Amerika
gemaakte bommenwerpers voor rekening van
Engeland. Alle strategische punten zouden „bezet
of geflankeerd" worden.

\
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OPNEMING VAN FONDSEN IN DE DAGELIJKSCHE
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H-O en Quaker havermout behoeft U dus niet te ontberen; anders klaar gemaakt, smaakt het even heerlijk
en de groote voedingswaarde blijft natuurlijk behouden!
Een stevig ontbijt is een weldaad voor uw gezin. Pas
dus onderstaand recept eens onverwijld toe, U zult er
verrukt van zijn.
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waarmede de door hen verschuldigde
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GELD EN GOED

MARKTBERICHTEN

.-

3 *_rf*-^^ht^*_.«_P
in taptemelk gekookt, ]| ___Ty^/mt
anders, maar even lekker /-^^Bi^^y^

—

—

_

*

QUAKER en H-O

RECHTSZAKEN

Istanboel 21 Aug. (ANP).
UU een mededeeling van den commandant der politie van Syrië
en Libanon blijkt, dat er tusschen de bevolking en
de bezettingstroepen steeds meer ernstige botsingen ontstaan, en dat de Britsche troepen ook niet
voor roof en diefstal terugschrikken. In de mededeeling wordt gezegd, dat de vele aangiften der
bevolking niet in behandeling kunnen worden genomen omdat zij te laat of aan een verkeerd
adres ingediend zijn. Voortaan moet het publiek
in geval van ernstige botsingen met Britsche soldaten of in geval laatstgenoemden bij een diefstal
door den inspecteur op heeterdaad betrapt worden, terstond aangifte
doen by' de militaire politie.

—

1

—

—

PRIJSLIJSTEN IN SLAGERSWINKELS BLIJVEN
VERPLICHT.
Sommige slagers blijken van meening te zün dat
voor hen de verplichting niet meer bestaat om prijslijsten, voorzien van het sternpet van de gemeente-secretarie, in hun winkel op te hangen. Volgens hen
zou dit voorschrift van het detailprü-enbesluit vleesch
en vleeschwaren en het prijzenbcslutt 1910 varkens,
varkensvleesch en vleeschwaren vervallen zün door de
afkondiging van het prüsaanduidingsbeslult. Hierin
wordt namelü'k verklaard, dat artikel 8 van de prü'sopdrü'vings- en hamsterwet 1939 en andere voorschriften inzake prü'svermeldlng buiten werking treden.
■
De gemachtigde voor de. prüzen vestigt er de aandacht op, dat de voorschriften betreffende de prüsUisten in de bovengenoemde besluiten niet als bepalingen inzake prü'svermelding moeten worden beschouwd. Zü moeten integendeel worden opgevat als
prü'svormende bepalingen, hetgeen blükt uit artikel 7
van het prüzenbesluit 1940 varkens, varkensvleesch en
v)eeschwaren. Als prüsvormende bepalingen worden zü
door het prijsaanduidingsbesluit dus niet aangetast.
De verplichting tot het ophangen van de door de
gemeente-secretarie gestempelde prijslijst bluft dus been het niet opvolgen van dit voorschrift stelt

«+rii slager bloot a.in vervolging
voor de priisbeheersching.

EERSTE BLAD

LIMBURGSCH DAGBLAD

MUJBAG 22 AUGUSTUS 194Ï.

'

Naar het A.N.P. verneemt, heeft het college
van gevolmachtigden voor de sport bij het departement van Lichamelijke Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming bepaald, dat het
tijdstip van 15 Juli tot 15 Augustus als gesloten
seizoen zal worden verklaard voor alle takken
van wintersport, waaronder voetbal ongetwtJMd
de voornaamste plaats Inneemt. Door de vereenigingen, die gewend zijn voor den aanvang van
de nieuwe competitie seriewedstrijden te offantseeren, zal deze bepaling van het college met
vreugde worden ontvangen.

COMPETITIE-INDEELING SEIZOEN 1911—1942.
De competitie-indeeling van de le klassers in district
IV, is volgens de Sportkroniek als volgt:

2e klasse B :

le klasse:
BW
Eindhoven
Helmond
Juliana
Longa

MVV
NAC
NOAD
Picus
PSV
Roermond
Ulem

Y2e

"

Bleyerheide

Groene Ster
Kerkrade

Kolonia
Laura

Limburgia

Miranda
RKONS
Waubach
Waub. Boys

,

2e klasse D:

„

De Baronie

Almania
Heer of KEV
Kimbria
Maurits
Sittard
Sitt. Boys
Sporcl. Emma

RKTA V
SVD
TSC
TOP

Standaard
VVH

wsc

Hero

£*evel?..

Wilhelmina
Zwaluw

Willem 1

klasse A:

_

2e klasse E:

2e klasse C:

Brabantia
Helmondia
Kolping SDYV

Schü'ndel

Alliance

Breskens

Dosko
Goes

Middelbnrg
HBC

SVB

Tegelen

De' Valk

L'CS

Viost
VW
Wilhelm. 1908

Vlissingen

De Zeeuwen

HETSPARTA-DORI.

OM

De wedstrijden om het
steld worden, zijn thans
De volgende wedstrijden
Bora-V.V.S. (Sittard)
Daarna tal tasschen dc

Sparta-doel, die op 20 Juli moesten uitgevastgesteld op Zondag 14 September a.s.
moeten nog gespeeld wordem
ca Berg-Obbicht.
beide winnaars dc finale gespeeld worden.

SCHAKEN
DE

BONDSWEDSTRIJDEN

TE LEEUWARDEN.

in groepen 3, 6 en 13 waren als
volgt.
Groep 3: E. D. dt Waal. Alkmaar-W. A. Preen, Amsterdam
I—Ol I. Boers, Nijmegen—J. R. Waterreus, Den Haag o—l| C. v.d.
Gaag, Santpoort—S. van Zql. Amersfoort I—Os Dr. Torea, Voorburg—P. Schoenmakers, Heerlen I—o.
Groep 6i J. H. Wanten, Maastricht—P. Hovingh, Amaterdam
I—Ot J. G. Heeres, Veendam—E. M. Morrison. Amsterdam I—0)
I*. MlkaUaskr, Amsterdam—H. C. J. Van Bergen Stm-k, Hillegenberg O-li F. vaa Setten, Amsterdam-H. E. V. Mindena. Amsterdam I—o.
Groep 13i H. Boven, Leeuwarden-J. Tiersma, Leeuwarden Jf-J_
E. H. Zijlstra, Eelderwolde-W. F. Wakke, Lelden o—l- J. v. d.
Helde, Leeuwarden-G. Hans. Eygelshr-e. 0-1, H. de Jong, Leeuwardes'-P. Palmt, Hoirau* 9—l.
De uitslagen van Woensdag

HET IS VACANTIE.... DUS:

Winkeljuffrouw
en flinke loopjongen

VERGEET SE ZORGEN VAN DE DAG I lEDERE METER 'N NIEUWE LACH I

|i_@_m

CITY BAZAR, Markt, Kerkrade

gevaagd.

NET DAGMEISJE
gevraagd, 15 tot 16 jaar
voor licht huiswerk, bij
Ranunanas P- stuk 10 et. jonge menschen zonder
Hendriks,
Kleine Perzikappels v. kinderen.
kinderen 25 et. per kilo. Kruisstraat 31, Heerlen.
Bkur-ve gr. Reine Claude
iets fijns 55 et. per kilo. Voor direct gevraagd
DIENSTBODE
DE MEIKERS FLINKE
v. dag of dag en nacht.
EMMAPLEIN 11 Adres: Ruiterstraat 6,
Telefoon 4614 Heerlen Schaesberg
Slagerij.

NIEUWE CITROENEN
OE
vol sap per stuk 5 cent

lk*^*Sa_

.

PRESENTEERT OOK DEZE WEEK

WIJ BELOVEN U HEUSCN NIET TEVEEL
ALS WIJ U ZEGGEN, DAT U ZICH DEZE
WEEK UITSTEKEND ZULT ANUSEEREN

Een lachbomvoltreffer!
DIT IS NIET TE VERTELLEN, DUS
KOMT GENIETEN VAN HET TRIO

1

MET

"

HANS MOSER
-_..

J|

m

,*':*'"-

\";

'■
~£m

i

■

w
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THEO LINGEN
LIL DAGOVER

ALS HIJ DE ZAAK
WEER HOPELOOS IN
DE WAR SCHOPT IN

WWW

—

H-Ba**^ ,
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DIENSTMEISJE

OELLERS

PAULHORBIGER

Kerkplein 14. Heerlen
heeft dit succes:
dat iedere cliënt zegt,
dit is waar, wat die levert is af; Wij zijn klaar

MEIKERS

Telefoon 4614

_r

NET DAGMEISJE
gevraagd, voor alle
huiswerk. Adres: Pannesheidestraat No. 31,
Kerkrade.

FLINK

I

DAGMEISJE

_

-"^^______b^^^^^
T U UAiJÉ^^wRETHE WE J SER
HÖHN
LrV^MP-P
*^^_ KARLCAROLA
SCHONBOCK
\m^^\J
WOLF ALB. RETTY
MET

i

I*^ 1

7^
DIALOGEN
Het VERHAAL.is dwaas
ideaal bezet!...
de
ROLLEN
—
GEEN WONOER DAT
LACHMETER OP
ENORM LACHSUCCES!
STAAT
oergeestlg

zijn

—de
zijn
DE

(IK TROUW MIJN

EIGEN

VROUW)

TOEGANG VOOR JONG EN OUD

*

Aanvang werkd. 6 uur doorl. Zondag 2 uur doorloopend
tot 3 uur populaire prijzen vanaf 25 cent

AANVANG DAGELIJKS 2 UUR DOORLOOPENO

handtasch.

"

Tandarts E. J. GORDIJN

4*
Heden overleed tot onze diepe droefheid, I
na een geduldig gedragen lijden, voorzien jg
van de H.H. Sacramenten der Stervenden,
in de-h ouderdom van 54 jaar, onze lieve, jl
j
onvergetelijke Moeder

\

Johanna Mechtilda van den Berg I
Lid van de H. Familie

Echtgenoote van wijlen

RENÉ GILLES HUIZINGA.
Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uwe godvruchtige gebeden aan.
De bedroefde Kinderen:

MARIA HUIZINGA.
ANNY JACOBS-HUIZINGA.
ALOYS JACOBS.
LENY HUIZINGA.
Heerlen, 20 Augustus 1941.

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaats hebben op Maandag
25 Augustus a.s. in de Parochiekerk van den
H. Pancratius te Heerlen, om 9 uur.
Bijeenkomst aan het Sterfhuis Klompstraat 39, om kwart voor 9 uur-.
Algemeene Kennisgeving.

PRAKTIJK HERVAT

Avondschooi voor handwerkslieden
TE HEERLEN.

BALLIEUX—VRANCKEN

geven met groote vreugde kennis van de
geboorte van een Zoon

MARCEL.

Heerlen, 22 Augustus 1941.

107.

OFFICIEELE PUBLICATIE

van het Departement van Landbouw en Visscherij

INLEVERING DOOR DETAILLISTEN,
VAN HUN BONNEN VOOR

TARWEBLOEM.
De Secretaris-Generaal van het Departement
van Landbouw en tisscherij maakt het volgende
bekend met betrekking tot het inleveren van de
bonnen, welke recht geven op het koopen van
tfIT'WCtj'IO'&ITJ enz
Hoewel vóór dit artikel sedert 10 Augustus 1941
wekelijks een bon wordt aangewezen, terwijl dit
voordien telkens voor een periode van vier weken geschiedde, dienen toch de bonnen, welke de
detaillisten van hun klanten in ontvangst nemen,
na afloop van een periode van vier weken te
worden ingeleverd.
De met „30 bloem" en „31 bloem" gemerkte bonnen, alsmede de beide bonnen, welke gedurende
de periode van 24 tot en met 30 Augustus en van
31 Augustus tot en met 6 September 1941 zullen
■worden geldig verklaard, voor het koopen van
tarwebloem enz., dienen derhalve te worden ingeleverd in het tijdvak van S tot en met 12 September 1941.

SARIDON
Nog

ORGdiSTERii Ot KRGOH!12
■

Voor Schoolieren ! !

Koffie-uurtje

is

AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN
KAN GESCHIEDEN vanaf 26 Augustus a.s. in het
gebouw der Ambachtsschool op alle werkdagen
van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur (behalve 's Zater-

dags).
De gediplomeerde leerlingen van de dagschool,
die zich hebben opgegeven voor de nieuwe 4de
klassen, behoeven zich niet meer aan te melden.
De Directeur, '
TH. J. H. STROUCKEN.
■

Volwassen Schildersgezellen

Avondschildercursus te Heerlen

OPPEN. Hecrl-*
Eag.
Olietnolenatraa. 28 TeL 45.7

Suiker zonder bon

dat zou iedereen. wel
willen. Maar het zijn de
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Bij UWEN BOEKHANHELAAR
NAAR DE VOLGENDE tOEKEN:

GELIiKSTROeMTECHNIEK
door Ir. O H. M DE GROOT E.I.
Directeur der Middelbare Technischt
School te Heerren.
Pril» In prgch.band f4.50

_
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DRAMA 1

laatste maartevens haar prachtigs e creatie...

iSTER

VAN RIO

EEN TOBIS FILM

'n Roet van melodieute exotische muziek en vu.
rige danten. La Jana in 'n film alt nooit tevoren.

JAMPOTTEN

1
GEVRAAGD

' TE KOOP

Bouwterrein

koop gevraagd,
LEDIKANT
omgev. Heerlen. Briemet matras, zoo goed ven onder No. 2002, aan
LEERLING
gevraagd, 3 jaar aan het als nieuw. Th. Buurman het Bureau ¥. d. Blad.
vak, v.g.g.v. Adres: H„ Rozenstraat 13 N.-Einde
KINDERWAGEN
Meels, Oudeweg No. 10, Heerlerheide.
te koop gevraagd, 2de
Stadbroek-Siltard.
KINDERWAGEN
'handsch sport-wandelte koop aangeboden, wa gent je voor tweeling.
propere
vlijtige
en
Een
zoo goed als nieuw en Adres : Eurenderweg 6
SLAGERSKNECHT
te Heerlen.
voor direct gevraagd. zwaar verchr. Adres
101
G
bevragen
ond.
No.
Adres: Heinr. Prümper,
Würselen (bij Aken), a. h. Bureau v. d. Blad.
Markt 33, Telefoon 386. Weg. sterfgeval te koop
te

AANK. BAKKERS.

FOTO PREVOO

„SAMBO »E OLIFAHT
Wjj kunnen nog in het bezit komen van een
aantal Kinderboekjes, van het destijds door
ons gepubliceerde Kinderverhaal :

„SAMBO DE

OLIFANT"

in "4 kleurendruk.
Bestellingen kunnen worden gedaan aan*het
Bureau van dit Blad:

NOBELSTRAAT 21

—

HEERLEN

of aan onze bijkantoren, agenten en bodes.
De prijs bedraagt 0-40 p.bexemplaar, franco
Alles *J vooruitbetaling.
p. post 0.49.

—’

’

TBEKKING RAIGHTON & CO.
WETTIGE PREMELEENING 1912
,
2e KLASSE. 3e LIJST
TBEKKING VAN DONDEBDAG 21 AUGUSTUS 1941
HOOGE PBEMIEN
f 1000.— 16766
t 100.— 19539
PBEMIEN VAN ’3o.—
„721 891 967 1531 1609 2067 2506 2639
"?
J*\\
°3 3545 3677 4132 4572 4813 5018 5302
?o2ï sn,ë 33
6120 6210 6609 6718 6989 7052 7312 7401;
daS? ,?4f?
ïf-ll 874;
8815 9256 9628 10035 10287 10628 10S5B
iraon
!oon_ Jil„ 11904 HB6l 11963 12120 12187 12299 12637 1266 S
,io!*S J2827 12888 13016 13183 13394 13585 14098 14269 1444.'
15192 15195 15292 15475 15502 15P43 15995 16113 1612
!2o«?
16205 16350 16669
36822 16923 17101 17248 17489 17794 17908
18009 18202 18628 18666 18739 19209 19277 19309 194C0 1990' J
19974 20007 20020 20132 20537 20690 20818 20841
ONGECORRIGEERD
Verbeteringen 2e -Jasse, 2e Hist.' Premie van t 100.— :
10436 m. -. 8436. Premiën van t 30.— : 3140 m. z. 3148
14790 m z 14796.
Be
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sterke, HEERENKLEEDING
gebouwd posKERKRADE
EERLIJKE JONGEN voor flink
Br.
ond.
No. W 99 koopt 6 x 9 en
om m. driewieler brood tuur.
kleinere
d. Blad.
te bezorgen, niet bene- a. h.Jßureau v.
formaten
den 16 jaar. Adres :
FOTOTOESTELLEN.
TE KOOP:
W. J. Zijlstra, Eikender. Electr. Waschmachines
weg 123, Heerlen.
Rijwiel, Sportwagen en
:
NAAILEERMEISJES Kinderwagen.
Kerk
la,
b.d.
Janssen,
gevraagd. Adr.: Bleijer- .1.
heidestr. 124, Kerkrade. Simpelveld.

KERKRADE

KLEERKAST
Gevraagd voor Heerlen
EEN WERKVROUW 2 M. breed, 68 c.M. diep
REPARATIE
hoofdzakelijk voor -ka. met 4 deuren, linn. afd. SLUP
merwerk voor één dag ; en 3 Eng. laden, .imitatie
per week, onverschillig eiken en noten, geheel
welke dag, behalve des j nieuw,, wegens plaatsZaterdags. Brieven on- gebrek voor f 115.-r-_ te
der No. 2015, aan het koop.
Adres: Aker- Saroleastr. 3 HEERLEN
256,
i Bureau van dit Blad.
Hoensbroek. |
straat

. LE P
hTet°
JUISTE

een

Zuurkool
s
chaaf
TB HUUR

-.Adres

'
I

♦

I

TE KOOP 1
[aangeboden! AANGEBODEN
[betrekkingen^ Te koop oen 2-persoons

I;

■

AfJA
I I*o% tS§e\Tt§a\

*

Gevraagd,

r

ACTIE 1

VERZOEK brengen wij vanat VRIJDAG nogmaals
II OPAVELER
Oe schoone en onvergetelijkedanseres in haar
I

—

"

♦

I±l SCAL Alt

_ GEVRAAGD
-f
GEMEüé.

.

lAlte

.

WONINGENI

"gevraagde]

...

Zondagmiddag van 2 tot 3 uur onze
overbekende MATINEE-PRIJZEN.!

[onderwijs]

VERZEKERINGEN
VAN

—

I ROMANTIEK!

Te huur gevraagd
NETTE WONING
met en zonder sluiting
voor klein gezin, liefst nog een kleine voorraad
■ omg. Heerlen of HeerCENT.
lerheide. Brieven onder PER STUK 10
No. B 101 Bur. v.d. Blad
MEIKERS
HEERLERHEIDE Jong mijnw*erker zoekt DE
11
EMMAPLEIN
Heerlen
Opleiding:
4614
Telefoon
GEMEUBILEERDE
Practtjkexamens
SLAAPKAMER
Middenstandsdiploma
PRIMA HEEREN.
of zonder kost, te
met
Boekhouden
RIJWIEL f 57.—;
Kerkrade of Bleijerhei- Dames-Rijwiel
38*.—
KAMPSTRAAT 100 de. Br. onder No. 2014 Eikenderweg 8, fHeerlen
aan het Bijkant. Limb.
HEERLERHEIDE
Dagblad te Kerkrade.
Te koop wegens plaatsonderh.
Dame met goede betrek- gebr. een goed
EIKEN BUFFET,'
king, vraagt te huur een
eiken tafel, enz. Adres:
ZIT-SLAAPKAMER
Jnegersstraat no. 24
Dr.
met modern comfort.
/
BETREKKINGEN Brieven
onder no. D 101 Heerlen.
a. h. Bureau v. d. Blad.
R.K. ONDERWIJZERES
met 15-jarige ervaring, Heer zoekt te Heerlen,
door tijdsomstandighe- per 1 September
KAMER
den buiten betrekking,
biedt zich aan als huis- met of-zonder pension.:
aan
onderwijzeres of om bij- Brieven met prijs Pier■
Hofman,
J.
Allard
geven
in
lessen te
HeerHUIS
MET TUIN
len en omgeving. Brie- sonstraat 1, Amsterdam. te koop gevraagd,
Heeronder
no.
U
100
ven
aan
lerheide
omgeving.
of
het Bureau van dit Blad "
Brieven onder no. A 101
a. h. Bureau v. d. Blad.

Kerkplein 14. Heerlen
Ook stofzuigers, wasch.
j machines, haarden, lamnekappen, kroonen, etc.
Wij repareeren en plak.
ken uwe fiets tot 9 uur
's avonds.

bekende Suiker MeloeDIE OP 1 OCTOBE R WEDEROM BEGINT nen. Deze zijn zoet en
kunnen zonder suiker
Decoratief schilderen en teekenen, houtgegeten worden, slechts
en marmernabootsing, waarbij rekening
35 cent per Kilo.
zal worden gehouden met de eischen voor
DL MEIKERS
de diploma's „Gezel" en voor vakbekwaamheid.
EMMAPLEIN 11
Spoedige aanmelding bij
de Directeur in de Ambachtsschool.
Telefoon 4614 Heerlen

...

—

OELLERS

.THEORIEVAKKEN.

EN

Mannen van IJzer
Mannen met moed
Hun bekwaamheid en vindingrijkheid In dienst van het recht.

brochure

i n Cafébü HARRY
„Zur

Stadt
Restaurant
Jongelieden, die de lagere school hebben door- Aachen", Emmapiein ü,
Heerlen.
J loopen kunnen de komende lange -winteravonden
NUTTIG EN LEERZAAM doorbrengen, door het
bezoeken der Avondschool voor Handwerkslieden
te HEERLEN, waar onderwijs wordt gegeven in: Ze zijn er nog, prima
BOUWKUNDIG-, WERKTUIGKUNDIGNIEUWE FIETSEN
EN ELECTROTECHNISCH TEEKENEN»
met goede banden
HAND- EN DECORATIEF TEEKENEN,
PROJECTIELEER EN AANVERWANTE

Een

-

EMMAPLEIN
HEERLEN TEL. 4785

(JAGD OHNE GNADE)

AANGRIJPEND IU
film SENSATIONEEL
I GROOTfCH
EN ONVERGETELIJK

HUIS
gevraagd of een aantal
gemeub. kamers, tevens
voor-inrichting
geschikt
beTegen
bergerweg.
rustig
klein kantoor.
v.
looning terug te bezorBrieven
onder
No. 2001
gen : Schaesbergerweg
a. h. Bureau v. d. BU<l.
No. 148, Heerlen.
WIE RUILT!
Wij stellen voor KanWoning, bevattende
toorbedienden en pasge- een
slaagden gratis ver. 5 kamers, en gr. keuken,
kelder, zolder, gr. tuin,
krijgbaar, de
te Hoensbroek,
„Kantoorbediende" tegen
gelijke in K e r kOplage beperkt. Aanvr. ra d e of omgeving.
HAKO
BRUNSSUM Adres: Kastanjelaan 86,
Hoensbroek.

riem,'tnet wapens beslagen. Verloren van Stationstraat naar Schaes-

>

ui

Een boeiende stroopersges*.hiedenls- met
tal van beklemmende scènes, wilde achtervolgingen en spannende gebeurtenissen.

_-_.

een bruin lederen sport-

Het aangenaamste

Aanmelding v. nieuwe leerlingen

I

VERLOREN :

tabletten.
verkrijgbaar:

DE NIEUWE CURSUS BEGINT 1 OCTOBER A.S.

kunnen deelnemen aan den

De Heer en Mevrouw

W. KALSBEEK
Asterstraat 4, N.-Einde.

____^''-"^**~°<*^-«fc

_____■_■

me—m

I

~~R.K.

-

THCO LINGEN als de succesvolle bemiddelaar in een
echtelijke twist van het meest charmante en amusan'e
ruziezeekende paar van het witte doek, ia,een ware
openbaring

....

I jflj

EMMAPLEIN 12 Voor 1 Sept. gevraagd
HEERLEN. TEL. 4785
EEN R.K. MEISJE
dag of dag en nacht,
v.
KAPITAAL
huiselijk verkeer. Adr.:
gevraagd, circa f 5000.— Karel v. d. Oeverstr. 40,
liefst van particulier op Mo'mherg-Heerlen.
woon- en winkelhuis,
groot ± 15 Aren, geleDIENSTBODE
gen te Vaals. Brieven gevraagd. Adres: Akeronder No. E 101 aan het straat No. 100, Heerlen.
Bureau van dit Blad.
Gevraagd voor 15 SepGEVRAAGD f 350.— tember of 1 October een
in R.K. MijnwerkersgeNET DIENSTMEISJE
zin z. k. tegen maande- v. dag of dag en nacht,
lijksche terugbetaling v. in gezin met 3 kinderen.
f 10.—. Brieven onder Aanmelden: MolenbergNo. R 100 Bur. v.d. Blad laan No. 77, Heerlen.
VIJF EN TWINTIG
Gevraagd voor 15 Sept.
GULDEN
R.K. DIENSTBODE
belooning voor degene
beneden 17 jaar.
niet
bewijzen
dat
die kan
Bodemplein
5, Rumpen.
Sjane of Jo, Kalsbeek
iets te maken hebben
met diefstal van een
>

JS

im

_________&lé_- i*****(»<i fl

k

gevraagd, niet beneden
20 jaar. Hoog loon mits
goed kunnende werken.

drqgisterlj^de'kroqh

èêÊ

Akerstraat

11

. Heerlen

Tomatenjam!

____.

.

—

Schoolstraat 1, Heerlen.
maakt deze zelf met
FLINK DAGMEISJE
gevraagd. Adres: Mevr.
J. Bensen, De Hesselle.
straat No. 118, Heerlen.

I? Je\WaW ê JN*

22 Augustus

ROODE BESSEN

J

____^-V

HEERLEN

EEN MACHTIG EH ONTROEREND FILMVJERK DER UFA, VOL PAKKENDE STAALTJES VAN MOED EN VINDINGRIJKHEID

I

R.K. DAGMEISJE
gevraagd voor twee dagen in de week. Adres:
per bak v. 10 kilo voor Wed. Kunkels, Heerenf 3.60. Het is pracht- weg 62, Nieuwenhagen.
kwaliteit. Verder heb- Voor 1 Sept. of later
ben wij voor U InmaakPeren. U weet, er ko- NETTE DIENSTBODE
men er w êin- i g! En v. dag of dag en fïacht
gevraagd. Adres: Mevr.
kosten nu slechts
EngelenkampBuijzen,
Kilo.
per
25 cent
straat No. 11, Sittard.

EMMAPLEIN

___■

.

TELEFOON 4200

gevraagd voor dag en
STOFZUIGER
nacht of dag alleen.
het speciale adres Adr.: J. Vrouwenraeths,
Zandstraat 66, Palemig.
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WERKPLAATS

lET STAALWARENHUIS

'BUKANTOOR

LIMBURGSCH

,

DAGBLAD

Te!. 2196
ABONNEMENTEN

Hoofdstr. 25

ADRES!

ADVERTENTIES

DRUKWERKEN

yRIJDAG 22 AUGUSTUS 194Ï.

NEGEN MILLIOEN
INWONERS
In den loop dezer maand bereikt Nederland
een nieuwen mijlpaal in de bevolkingsstatistiek.
Op een uiteraard niet precies vast te stellen
dag zal h.et inwonertal de negen millioen overschrijden.
Er is dus gereede aanleiding zoowel tot een
terugblik in het verleden als tot een bescheiden
prognose omtrent de toekomst van ons volk.
Toen op 1 Januari 1830 de eerste volkstelling
in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden
werd gehouden, was België nog met Holland
vereenigd en strekte de provincie Limburg zich
uit van Vaals en Kerkrade tot Sint Truyen en
Herck de Stad (in de buurt van Diest).
De uitkomsten dezer volkstelling zjjn overigens
nooit in hun geheel gepubliceerd. Bovendien zijn
de ppgaven van een aantal gemeenten in het ongereede geraakt, zoodat het geraden is den aanvang der bevolkingsstatistiek te bepalen op
1 Januari 1840.
Blijkens de uitkomsten der volkstelling van
dien datum bedroeg het aantal inwoners van
Nederland destijds 2.860.559.
De provincie Limburg, die in 1839 gehalveerd
"was door den afstand van het gedeelte ten Westen
der Maas aan België, telde destijds 196.828 zielen.
Daar N.-Brabant 378.437 inwoners omvatte,
"waren de beide zuidelijke gewesten honderd
jaar geleden minder volkrijk dan thans Limburg

alléén!
tijde

Immers toen ter

TWEEDE BLAD

De Nederlandsche Arbeidsdienst
De Pioniers keeren huiswaarts

—

's Gravenhage, 20 Augustus.
Binnenkort hebben
de pioniers van den Nederlandschen Arbeidsdienst hun
taak volbracht. Een half jaar geleden gaven zü zich
vrijwillig op, omdat zü begrepen, dat zü met hun
dienst in den Nederlandschen Arbeidsdienst een heilzamen invloed zouden uitoefenen op de vorming van
karakter voor hun toekomstig leven. Zü hehben elkaar
in zes maanden van werkend samenz'ün leeren kennen,
zü hehben elkanders gaven leeren waardeeren. zü hebben vriendschap gesloten, welke in den arbeid werd
bevestigd.

Begin Maart van dit jaar werden de eerste kampen
van den Nederlandschen Arbeidsdienst geopend, tevoren hadden er opleidingen plaats gehad voor het be-

noodigde kader, maar de eerste vrijwilligers konden
zes maanden geleden hun bestemming volgen, welke
zü met vreugde hadden gekozen om de zegeningen van
den dienst aan lichaam en geest te ondervinden.
Het vastgestelde halfjaar spoedt thans ten einde
binnenkort stroomen de eerste kampen leeg: op 23
Augustus Eist,' Nunspeet (Itonde Huis), Steenwijk, en
Vierhouten, op 30 Augustus Beekbergen, Ommen
(kamp Eerde), Deurne (de Wasberg) en Baarn (Dra-

kenburg).

_

In het eerste vlugschrift dat in tienduizenden exemplaren onder de Nederlandsche jeugd werd verspreid,
is gezegd, dat de arbeidsdiensttüd de vrijwilliger een
rükdom zou schenken voor het leven. Of de vrüwilliger in de toekomst geneesheer of kantoorbediende,

Mannen

werkers van het afgeloopen halfjaar blijde herinnediensttüd zouden behouden. Enkelen
van hen hebben wü laten spreken over hun ervaringen, naar eigen geaardheid. De een legde den nadruk
op de kameraadschap, een ander zong een loflied op
den genieenschappelüken arbeid, een derde was getroffen door het nut van lichaamsoefeningen in de
vroege morgenuren.
..Voor een houten barak ontmoeten wü elkaar", zoo
zeide onze eerste werker. „Deze barak zou ons gezamenlijk verbluf worden, maar wü voelden er ons als
in een wachtkamer bü den dokter, met slechts vreemden om ons heen. We waren met zestien in een woonen slaapvertrek. Zestien man uit alle deelen van Nederland, zestien karakters. Wü allen hadden een andere opleiding, andere levensomstandigheden, andere
herinneringen. YV(j zagen elkaar aan, namen elkaar
op met de onuitgesproken vraag: Wat zal ik dit halve
jaar aan je hebben? In de eerste dagen van ons verbluf in het kamp traden de levensverschillen wel zeer
duidelük naar voren: een jonge zeeman deed niets
anders dan vertellen van zün reizen naar Archangel of
Rio de Janeiro. Hü had veel van de wereld gezien,
meer dan alle anderen. En er waren onder 'ons fabrieksarbeidrs en winkelbedienden, maar ook een _urnumerair bü de belastingen en een candidaat in de

ringen aan hun

»

* *

getroffen.
Ten eerste ziet men aanstonds een langzame,
maar gestadige achteruitgang van het geboortecijfer, dat in 1870—*80 nog 36 per duizend der
gemiddelde bevolking bedroeg, maar dat in de
laatstverloopen jaren gedaald is tot circa 20 per

mille.
Ten tweede bespeurt men een verblijdende
daling der sterfte, dié in 1840—'50 niet minder
dan 26.6 per duizend bedroeg, doch die geleidelijk
is teruggeloopen tot het heugelijk record van nog
niet voluit negen per mille in het laatste decen(

nium.
Ten derde ziet men tengevolge der combinaties
van de beide eerstgenoemde verschijnselen het
surplus van leven boven dood eerst langzaam
stygen, maar bij de voortgezette daling der geboortecijfers geleidelijk dalen, totdat het in de
laatste jaren ongeveer constant is gebleven op
elf per mille.
Maar
en hierop vestigen wij bijzonder de
aandacht
in het optreden dezer drie verschijnselen valt een aanzienlijk verschil waar te
nemen tusschen Noord en Zuid.
In het Noorden
en bierbij denken wij vooral
aan Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Grois de geboortedaling niet alleen eerder
ningen
begonnen, maar zij heeft zich ook veel scherper

——

—

—

geaccentueerd dan in het Zuiden.
Tijdens het eerste tiental jaren dezer eeuw is
het geboortecijfer in Z.-Holland reeds negen per
mille achteruitgegaan vergeleken met de periode

1870—'80.

Daarentegen is het tijdens dezelfde periode in
Limburg en "N.-Brabant, behoudens nu en dan 'n
lichte schommeling, stationnair gebleven op Ongeveer 31,5 per duizend der gemiddelde bevolking.
Het sterftecijfer, dat een eeuw geleden in het
Noorden exorbitant hoog was
van 1840—*50
bedroeg het in N*- en Z.-Holland resp. 31,9 en 32,5
per mille
is ginds veel vlugger gedaald dan in
het Zuiden. Het bedraagt thans nog geen
derde deel van dat der zwa-te jaren in het
midden der vorige eeuw.
Maar door de langere handhaving der geboortecijfers oj% het hooge peil van 1870—'80 is het
surplus van leven boven dood in het Zuiden
sinds 1900 steeds hooger geweest dan in het
Noorden met een snelleren bevolkingsgroei als

—

—

vanzelfsprekend resultaat

*) Deze cijfers zijn voorloopig

vastgesteld op
1 Sept. 1940. De officieele gegevens over IS4O
zijn, naar wü ons meenen te herinneren, nog niet
in druk verkrijgbaar.

—

— —

Wat anderen zeggen
Het nieuwe gemeentebestuur

regeling geen plaats is ingeruimd aan eenige partü. gelijk dat in Duitschland wel het geval is, waar de N. S.
D. A. P. büv. op de benoeming van burgemeesters,

wethouders en raadslieden een ver gaanden invloed
heeft.
Uiteraard: het voorloopige karakter van alle onder
een bezetting genomen maatregelen staat de voltooiing
van een politieke omwenteling in den weg en voor
de partj|, welke voor een overeenkomstige rol in aanmerking komt, zou het, zoolang de politieke meeningsvorming van ons volk niet voltooid is, ook niet bijzonder aantrekkelijk kunnen zün, om nit hoofde van
een bestuursmaatregel aan de spits te komen. Veeleer
zal zü er een eer in moeten zien, om in de vertrou-»
wenspositie, welke zü bü den bezetter inneemt, door
dienst eerder dan door heerschappü het vertrouwen
ook van het volk te winnen. Haar machtsaanspraak is
immers de tegenha*>ger van de andere vraag, waarop
Dr. Rabl de beantwoording tot later heeft uitgesteld,
de vraag of de thans .voorloopig getroffen regeling ook
de grondslag voor een nieuwe Nederlandsche constitutie in den ruimsten zin zal kunnen ziin.
VergeUjking met de Duitsche Gemeentewet leert
ons, dat ook daar de grondslagen van de autonomie
en zelfbestuur behouden zijn gebleven en ook bü de
versterking van de plaats van de gemeente in het geheel van' den staat in hun volle beteekenis voor een

Bij den Nederlandschen. Arbeidsdienst. Een kijkje In het kamp
te Huizen. Manschappen bezig bij het bestraten

(Polygoon-N*-. Arbeidsdienst)

onderwü'zer, landbouwer of fabrieksarbeider zal morden, steeds zal hü ervaren, dat een paar maanden arbeidsdienst hem den zin, van het leven duidelu'ker
heeft gemaakt, dat hü sterker is geworden voor den
strijd, welke hem wacht in den dienst voor land en
volk.
„De -werkers zullen elkaar leeren kennen en waardeeren in den arbeid als kameraden. Zü zullen, in de
maatschappij teruggekeerd, deze ervaringen in den
grooten kring van het Nederlandsche volk kunnen uitdragen en daarmede ef» natuurleken grondslag le£gen
voor een nieuwe samenleving van ons volk.
Zoover is het nu. De pioniers hebben een hecrlü**
verbluf in de vrije natuur genoten met de weldaad
van een regelmatige lichaamsoefening. Alle ervaringen

behouden zü in hun hart en daarmede zün zü geworden tot de beste propagandisten voor den Nederlandschen arbeidsdienst in ons land.
Wü zün er van overtuigd, dat de kampen niet leeg
zullen blijven. Thans, na zes maanden gemeen schnppoItjken arbeid, wordt de arbeidsdienstgedaehie in

,

Nederlandschen Arbeidsdienst, voortaan onze dagelök'sche kleedü. Daarmee waren de zestien man werkelük

ploeg geworden.
Het spreekt vanzelf, dat dit alleen de eenheid aan
den buitenkant betrof. Saamhoorigheid van binnen uit
groeit langzaam. Er zün kleine moeilü'kheden, die ten
algemeene nutte worden opgelost, noodig om tot elkaar te komen. En we hebben moeilükheden gehad in
de eerste weken van onzen arbeidsdienst. Samen overwonnen wü deze en zoo kwam er een sterk innerlük
De sterkeren gingen de zwakverband in onze ploeg.handig
waren, gaven het voorkeren helpen. Zü, die
beeld aan de minder begaafden en zoo leerden wü.
allen ongemerkt van elkaar.
Zoo groeide de kameraadschap, die niet opvalt,
doch daarom niet minder krachtig en gezdnd is. Dit
bleek in onze ploeg, toen een drietal werkers tegel'-jk
Het
met ziekteverlof thuis moesten achterblijven.
duurde eenige weken, voor zü weer in het kamp verschenen. Ze waren achter op het werk en bü de theorie. Een paar kameraden offerden toen hun spaarzame
vrüe avonden op om de gedupeerden bü te werken.
Als'men mü zou vragen: „Wat vind je nu wel het
mooiste in den arbeidsdienst?" dan zeg ik zonder aarzelen: „Het mooiste in den arbeidsdienst is voor mü
de kameraadschap".
Het zal niemand verwonderen, dat deze werker de
arbeidsdienstgedachte in ons land naar beste weten zal
tot een

woord en daad te midden van de Nederlandsche jeugd
uitgedragen. Nieuwe vrijwilligers zullen op dit voorbeeld aantreden, omdat zü bereid zjjn, na hetgeen zü
tot dusver aan opvoeding en opleiding genoten hebintreden.
ben, hun krachten in gemeenschappcliiken en kameals een wederdienst
En dit verschijnsel is, gezien het verleden der raadschappelijken arbeid te geven
aan het vaderland, als een geschenk aan de gemeenbeide gewesten, zoo verrassend-merkwaardig, dat schap, als een daad van toewijding aan hun volk.
het ruimschoots de moeite loont zijn oorzaken op
Wü waren er bü voorbaat van overtuigd, dat alle propageeren.
te sporen.

Wanneer men de demografische statistiek van
Nederland en zün provincies ter hand neemt, dan
wordt men in hoofdzaak door drie verschijnselen

en ook Vrouwen

chemie.
Zestien kogels van verschillende pluimage, inderdaad. Maar het wonderlü'ke was, dat deze menschen
als bü tooverslag veranderden toen zü hun burgerAan een beschouwing in dc Nieuwe Rotterpakje hadden verwisseld voor b.et werkpak van den dam sche Courant (20 Augustus. Avondblad) onder bovenstaand hoofd is het'volgende ontleend:
Gaat het cr,«pu om de regeling van verordening
152/41 met de Duitsche Gemeentewet te vergeleken,
dan treft ons, bü de soms woordelü'ke overeenkomst
van onderdeden, een wezenlük verschil, waardoor zü
ook inderdaad het overwegend administratieve karakter
krü'gt. dat Dr. Rabl er in zün commentaar aan heeft
toegekend en nog niet zoozeer de politieke strekking,
welke graaf Marchant et d'Ansembourg erin heeft onderkend. Het verschil is. dat in de voor ons getroffen

telden zij

te zamen
„slechts" 575*265 inwoners; thans telt Limburg
alleen 613.000 zielen.
Toch is de groei van het Zuiden langen tijd niet
200 voorspoedig geweest als die van het Noorden.
Bij de intrede der twintigste eeuw hadden zoo"wel Noord- als Zuid-Holland hun bevolkingscijfer
reeds ruimschoots verdubbeld. N.-Holland was
toegenomen van 443.334 tot 968,131 en ZuidHolland van 526.020 tot 1.144.448 zielen, terwyl
N.-Brabant was gegroeid van 378.437 tot 553.842
en Limburg van 196.828 tot 281.934 zielen.
Verhoudingsgewijze was de bevolking van
Noord- en Zuid-Holland dus vermeerderd met
bijna 118 percent, terwyl Noord-Brabant
en Limburg zich moesten tevredei. stellen met een
toeneming van resp 46 en 43 percent.
Men ziet, dat in de vorige eeuw het verschil in
groeikracht enorm is geweest. Maar in den loop
dezer eeuw is de verhouding aanzienlijk* gewijzigd.
Ziehier de gegevens.
Van 1900 tot en-met 1940») groeide de bevolking der provincie Noord-Holland van 968.131
tot 1.699.079 en die der provincie Zuid-Holland
van 1.144.448 tot 2.176.361. Daarentegen vermeerderde N.-Brabant van 553.842 tot 1.043.584 en
Limburg van 281.934 tot 613.965.
Men ziet dat de bevolking van N.-Holland
in dit tijdsverloop met „slechts" 76 percent en
die van Z*-Holland met circa 90 percent is toegenomen, terwijl de beide zuidelijke provincies bijna
in zielental verdubbeld zijn.
In plaats van een scherpen achterstand zien w*ij
dus in het Zuiden een belangrijken voorsprong

-

zyn gepasseerd en lijden aan Rheumatische pijnen, moeten noodig maatregelen nemen, om te voorkomen, dat ze de dupe worden
hun leeftijd. Want met de jaren verslapvau
pen de bloedzuiverende organen, verzwakt ook
de spijsvertering. Dan gaan "zich onzuiverheden
vormen in het bloed, en die hoopen zich op; men
gaat zich onbehagelijk voelen, niet fit meer, vaak
met een ongezond pafferig gevoel en neiging tot
corpulentie. Zulke menschen moeten Kruschen
Salts nemen. Kruschen houdt de bloedzuiverende
organen jong, onzuiverheden in het bloed krijgen
geen vat op het gestel, omdat ze regelmatig en
langs natuurlijken weg worden afgevoerd. Niet
zonder reden wordt Kruschen over de heele wereld erkend als het middel tegen rheumatische pijnen en als voorbehoedmiddel tegen ontijdige
ouderdomskwaaltjcs als corpulentie, trage stoelgang, anto-intoxicafie; schijnbaar onschuldig In
aanvang, maar pijnlijk en sloopend.
Daarom,
wapen U intijds, neem iederen dga de kleine dosis
Kruschen
het oude beproefde recept sinds
Bij alle Apoth. en Drog. 1.47, 0.76, 0.41.
1889.
die de veertig

Het Fransche Parlement
verdwijnt

De Britsche verliezen
de lucht

in

Het A.N.P. meldt uit Berlün: Van Duitsche militaire züde wordt opgemerkt, dat de Britsche luchtmacht bü haar vruchtelooze aanvalspogingen in bet
Westen niet alleen .gevoelige verliezen aan vliegtuigen
heeft geleden maar ook aan personeel. Wanneer men
als sterkte van de bemanning van ieder vliegtuig een
gemiddelde van slechts drie personen aanneemt, zoo
heeft men uitgerekend, dan hebben de Britten sedert
*22 Juli j.l. ongeveer 2700 vliegers verloren bü hun
pogingen Om Duitschland en de bezette gebieden aan
te vallen. Een groot gedeelte van dit groote aantal
vliegers kon gevangen genomen worden, doch velen
hebben den dood gevonden.
Van Duitsche züde heeft trien vastgesteld, dat de
Engelschen sedert het begin van hun pogingen om
hun Sov.ietvrienden door middel van aanvallen in het
Westen te ontlasten, in totaal 885 vliegtuigen hebben
parlementsleden in de regeeringsgebouwen te
verloren. Hierbü moet in aanmerking worden genoronddoolden om nog een beetje mee te regeeren, ter- men, dat de Engelschen op verscheidene dagen en
wül het Fransche volk niet wist waarmee het zich nachten in het geheel geen aanvalspogingen hebben
ondernomen.
moest voeden.
'
AFGEVAARDIGDEN MOETEN VICHY VERLATEN.
„Petit Parisien" meldt uit Vichy, dat de regeering
de aanwezigheid van dc voormalige parlementsleden in
het gebied aldaar ongewenscht acht. Derhalve zullen
de gebouwen, die hun waren toegewezen, op 10 September gesloten worden. De bureaux van de Kamer en
tien Senaat zullen naar Mont dOr worden overgebracht.
""
Het blad voegt hieraan toe, dat het parlementaire
sllelscl steeds meer verdwijnt, Eergisteren heeft men
den afgevaardigden en senatoren hun vacantiegelden
onttrokken, gisteren heeft men de gratis spoorwegabonnementen afgeschaft en thans heeft de regeering
bepaald, dat de parlementsleden uit Vichy dienen te
vertrekken. Deze maatregelen worden door het blad
toegejuicht,, waarbü het erop wüst, dat de voormalige
Vichy

van een lot. is

goed besteed geld
Langen tüd i» 's menschen
vraagd voor de actie van

Er is daarom reden, om dit °P den voorgrond te
omdat in verordening 152/41 de bepaling
voorkomt, dat het toezichthoudende orgaan den bur- v
gemeester aanwijzingen kan geven, waaraan deze gebonden is. (Hetzelfde geldt trouwens ook voor den
commissaris der provincie).
Deze bepaling vindt men ln de Duitsche Gemeentewet niet terug. Daar vindt men echter uitgedrukt (wat
in de voor ons land getroffen voorloopige regeling
ook niet tot uitdrukking had kunnen komen), dat, gelijk
het ln een der commentaren heet, de werkzaamheid
der gemeenten niet slechts mét de wetten, maar ook
met de doeleinden der leiding van den staat in overeenstemming moet zün". „De staat wil het zelfbestuur der gemeenten niet tot in büzonderheden regelen. Daarvan kan hü echter slechts afzien, aldus nog
altyd deze commentaar, wanneer de gemeenten onder
het hoogere gebod van gelijke richting met den koers
jr.-in het bestuur in staat en gemeenten gesteld worden.
Hiervoor kiest de wet de plechtige uitdrukking „in
overeenstemming met de doeleinden van de leiding
van,den Staat", om uit te drukken dat het niet om
beuzelachtige, maar om zakelijk of politiek belangrijke
aangelegenheden moet gaan, wanneer het staatstoezicht
een ingrüpen in het zelfbestuur op een overtreding van
dit gebod wil steunen".
In dien zin. mag men aannemen zullen de genoemde
..aanwijzingen" werkzaam ziin: zü zullen, langs bestuurstechnischen weg. de eenheid moeten verzekeren
welke nog niet organUeh kan worden totstandgebracht.
Het is immers duidelük. dat onder de bezetting dubbel
de noodzakelijkheid gevoeld wordt «de gemeenten en
hun bestuur in den geeit van de nauwste staatsverhondenhpid zoo vast in het staatsgeheel in te bouwen,
dat strijd met. ja een houding van tegenstelling tegenover den Staat in de principieele doeleinden van de
leiding van den Staat en de vervulling van de alge-»
meen-Duitsche opgaven vo'strekt uitgesloten is". Wat
hier voor normale omstandigheden word» gesteld, wordt
voor de vervulling van de oorlogsdoeleinden des te
dringender vereischt, niet roo principieel, op den realistischen grondsl-ig van den oorlog en zün recht, in
I de uitwerking echter dienovereenkomstig.
brengen,

Besparing op benzine in Japan
Uit Toüio meldt Domei: Teneinde verspilling van
benzine te voorkomen en zoo zuinig mogelijk*, met de
kostbare vloeistof om te gaan. heeft de regeering besloten met ingang van 1 September a.s. alle autobussen, taxi's en particuliere wagens die op benzine rijden, buiten gebruik te stellen. Auto's en taxi's, die
niet op benzine rijden, zal men mogen blüven gebruiken. Standplaatsen van taxi's zullen echter komen te
vervallen. Ten aanzien van particuliere auto's zullen
eenige uitzonderingen verleend worden overeenkomstig
het doel waartoe zü gebruikt worden.

waren. Wij leggen hier den nadruk op, omdat er menschen waren, die het premielot weggooiden, nadat zü
een niet.kregen. Voor deze premieloten zal, nadat alle
men rekent daar reeds half Ocloten geplaatst zün Gravenhage
een premietrekking in
te 's
tober op
het openbaar gehouden worden. De premies bedragen
ook werkelijk over den verkoop niet te klagen. In zooals gezegd f 5000.—, f 500.— en f 100.—, prüz»n. die
Heerlen is er b.v. een collectrice, wier laagste aantal niet te versmaden zün.
loten in een week tüd verkocht, 951 bedroeg.
Niet alleen elders, maar ook in onze Münstreek
werden de collecteurs en collectrices, toen 21 Mei met
K-wade geruchten en booze praatjes over de Winden verTioop van de Winterhulp-loten werd begonnen, terhulp-loterü 1941 zün, nadat de loten van de eerste
als het ware bestormd en indien de animo tot een- serie A. 1 millioen in totaal, 21 Mei den weg naar het
gokje-wagen-voor-het-goede-doel daarna iets mocht zijn Nederlandsche volk hadden gevonden, niet uitgebleven.
geluwd, de belangstelling, voor de Winterhulp-loterü Menschen. die. niets goeds van de Winterhulp-actie, in
bleef bestaan.
welken vorm dan ook. willet) weten, zochten maar al
Gaarne wekken wü iedereen van deze plaats nog te g^aag waarheid er achter. Het woord fraude naeens op, zün kans eens te wagen. Uw geld ls goed men zU aanstond in den mond, toen het heette, .dat
besteed, ook al trekt u een niet, want met het door „ingewüden" aan de kleurnuanceering van de envelopu besteede geld worden noodlüdende landgenooten pen konden zien, waarin zich prüzen bevonden. Ingeholpen.
derdaad waren de laagste prüzen van de eerste
*
serie * in iets donker gekleurde enveloppen terecht gekomen als geyolg van hel feit, dat men noodMoeten wü het nbg nadrukkelb'k zeggen, dat de op- gedwongen papier, door verschillende fabrieken gelebrengst van de Winterhulp-loterü 1941 geheel ten verd, had moeten gebruiken. En bü de grondige mengoede komt aan het noodlüdende deel van het Neder- ging der loten waren de geringe kleurverschillen onlandsche volk? Wü gelooven van niet. Men is, on- opgemerkt gebleven. Terstond ziin, nadat de technische
danks kwade praatjes en booze geruchten, tot de over- fout bü den verkoop aan het Itoht was gekomen, maattuiging gekomen, dat Winterhulp Nederland een regelen genomen: voor de andere 5 millioen loten is
prachtige organisatie is en dat men door financieel één papiersoort gebruikt.
zün steun daaraan te verleenen. een bij uitstek goede Men late zich niet door laffe praatjes over fraude
vaderlandsche zaak dient. En door een lot 'van de tn z.g. arrestaties van de wüs brengen. Een menscb
W.nteriiulp-loterü te koopen doet men zulks ook met gezond verstand weet welke waarde bü daaraan
waarbü men dan zelfs de mooie kans beeft een ""prüs heeft te hechten en degenen, die elk valsch gerucht
in de wacht te sleepen, welke niet te versmaden is.
voor waarheid" nemen, bedenken dat de controle over
Dc Winterhulp-loterü 1941 is 6.000.000 loten ad de Winterhulp-loterü zeer.streng is. De menging der
f 0.50 groot. Van dc opbrengst ad f3.000.000 wordt loten, waarvoor men een heel eenvoudig, maar gronf 1000.000 aan prüzen uitgekeerd. Er zijn in totaal dig werkend systeem uitdacht, Is geschied bij de beKB5 000 prijzen en 10.1 premies tot het genoemde ge- kende fa. Joh. Enschedé te Hr>-*rlrm onder toezicht en
zamenlijke' bedrag van f 1.000.000.—. Voor degenen, die controle van ambtenaren der Rüksrecherche van het
zich nog niet een juist beeld over deze Winterhulp- departement van Justitie.
En men kome niet 'met het verhaal, dat met de zeloterü hebben gevormd, mogen de volgende bijzonderheden hen daarbij helpen. De prüzen en premies zijn: gel, op de enveloppe geknoeid kan worden. Dengene,
1 van f5000.—, 30 van floOo_--. 210 van f 500.—, 240 die zulks meent, zü den raad gegeven de proef op de
van f 100.—. 720 van f50.—,*3000 van f 10.—. 25.800 som te nemen, hü zal op verrassende .wijze tot beter
van fs.—, 45.000 van f2.—, 270.000 van fl.— en inzicht worden gebracht: de enveloppe is op geen
5-10.000 van f 0.50.
enkele wüze onzichtbaar te openen, evenmin als dat
pre- do envelopne doorgelicht kan worden.
Bovendien zijn er een premie van f 5000.—,

DE WINTERHULP LOTERIJ 1941
Het koopen

gezond gemeenteleven bleven erkend. "

—

—

" " "

aandacht niet meer geWiiiterhulp Nederland.
den Haag, van waarDoch men denke niet, dat men in geregeld
wórden,- in
uit de werkzaamheden centraal
de zomermaanden stil heeft gezeten Integendeel, men
werkt daar hard aan de voorbereiding van de nieuwe
actie, teneinde in de komende maanden het mooie
werk met ieders hulp en steun voor onze noodlüdende
landgenooten, die aan het allernocdzakelül'ste gebrek
hebben, krachtdadiger nog dan in het eerste jaar
van de Winterhulp-actie is gebeurd, voort te zetten.
Intusschen heeft men in onze Zuid-Limburgsche
plaatsen wel bemerkt, dat Winterhulp Nederland de
zomermaanden ook actief heeft benut en dan doelen
wü hier op de Wintcrhulp-loterü. die vbor ons iets geheel nieuws is, maar gezien " haar doel evenzeer de
,verdient. waarop andere acties van Winterhulp
vu"
Nederland recht hebben. Het gaat er toch om. een
landgenoot te helpen, die
het alles behalve rijk heeft
en zich nog niet het minste kan veroorloven. De Winterhulp-loterü 1941 js in het leven geroepen om voor
het k°me"ae seizoen de noodige reserve 3 te kweeken.
Sinds 21 Mei Is men met den verkoop van deze loten
bezig en de resultaten zijn, naar men ons mededeelde,
in Heerlen en Kerkrade, om twee voorname pfiatsen
in de Mijnstreek te noemen, gunstig geweest. Tot 1
Augustus werden in Heerlen 27.000 loten verkocht en
in Kerkrade 12.000, een respectabel aantal loten, dat
echter nog wel opgevoerd kan worden. Dat de loterü
hü de meesten uitstekend in den smaak is gevallen,
moge b.v. blÜken uit het feit, dat er UI van personen
ziin, die geen,week overslaan en een of twee of zelfs
meerdere loten koopen.» Eenige goede prüzen zün in
Heerlen en Kerkrade' reeds gevallen. Naast tal van
kleine prijsjes als van fl.— en f 2.— vielen er in
Heerlen reeds 2 prijzen van f.r)oo.— en in Kerkrade mies van f500.—, en 100 premies van
Teneinde de Winterhulp-loterü voor
kwam eenmaal een pr\js van deze grootte in handen
van een kooper. De loten-verkoopers en -verkoopsters, trekkelük te maken, bevindt zich aan
nieuwe verschijningen in onze samenleving, hebben dan prtjf of niet, een premielot, dat men

.

"*"

f 100.—.

_

iedereen aan-

elk lot, hetzü
goed moet be-

Nogmaals: koon een of meerdore loten, men do?t
er een prachtwerk mee. Het geld is goed besteed aan
uw nooddruftigen landgenoot, die In kommen-olie omstandigheden leeft.

De kinderaftrek in de
nieuwe Inkomsten-

belasting
Eindelijk zijn we in het bezit gesteld van een
aangiftebiljet A ten behoeve van het' opleggen
van een voorloopigen aanslag voor het jaar 1941,
waarby gevoegd is een formulier houdende „Aanwijzingen omtrent het invullen van het aangiftebiljet A". Deze aanwijzingen zijn, wat den kinderaftrek betreft, niet volledig en in ieder geval
niet in overeenstemming met den tekst van het
Besluit Inkomstenbelasting 1941. In de Aanwijzingen wordt gezegd, dat bij vraag 9 van het
aangiftebiljet uitsluitend mogen worden ingevuld de kinderen ten aanzien van wie aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan. Dat is vanzelfsprekend. Als voor aftrek in aanmerking
komen kinderen die minderjarig zijn en tot het
huishouden van belastingplichtige behooren,
m, a. w. bij hem inwonen, dan is het „laar nis
de zon, dat aftrek niet wordt toegestaan 'wanneef het kind meerderjarig is of niet inwonende
is. In den tekst der Inkomstenbelasting staat echter, dat aanspraak op kinderaftrek slechts bestaat
voor kinderen ten aanzien van wie san alle'
eischen is voldaan ged_r«ide ten minste een
derde gedeelte van het belastingjaar of belastingtijdvak.'De woorden in vet komen niet voor in
de „Aanwijzingen", ten gevolge waarvan in vele
aangiftebiljetten onjuiste opgaven -worden gedaan in verband met den kinderaftrek.
De voor aftrek in aanmerking komende kinderen worden in drie groepen verdeeld, die hier
achtereenvolgens worden genoemd onder bijvoeging van dc uitzonderingen tengevolge van de
bepaling dat aan alle eischen moet zijn voldaan
gedurende tenminste een derde gedeelte van het
belastingjaar of belastingtijdvak.
De belastingplichtige heeft aanspraak op kinderaftrek:
a) voor zijn eigen en aangehuwde kinderen en
pleegkinderen die minderjarig zjjn (dus nog geen
21 jaar) en tot zjjn huishouden behooren of met
zijn toestemming tijdelijk elders verblijven voor
het verkrijgen van onderwijs of voor opleiding
voor een beroep.
:
"
Uitgezonderd:
10. de kinderen die na 31 Augustus geboren
zijn;
20. de kinderen die vóór 1 Mei overleden
zijn;
30. de kinderen die vóór 1 Mei zijn gehuwd;
40. de kinderen die vóór 1 Mei meerderjarig
zijn geworden;
50. de kinderen "die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar tot zijn huishouden

behooren;

60. de kinderen die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar elders verblijven voor
het verkrijgen van onderwijs of voor opV 'leiding voor een beroep;
70. de kinderen die in den loop van het kalenderjaar zijn geboren en korter dan 4 maanden hebben geleefd.
b) voor zijn eigen kinderen die minderjarig
zijn, behooren tot het huishouden van zijn gewezen echtgenoote of van de echtgenoote van wien
hij duurzaam gescheiden leeft en grootendeels op
zijn kosten worden onderhouden en opgevoed.
Dezelfde uitzonderingen gelden hier als onder
a) sub 10, 20, 30, 40, 5o en 70, en bovendien:
60.
de kinderen die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar tot het huishouden van zün
gewezen echtgenoote befiooren;
80. de kinderen die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar tot het huishouden behooren
van de echtgenoote van wien hij duurza«ara gescheiden leeft;
90. de kinderen die korter dan 4 maanden
van he) kalenderjaar op zijn kosten worden onderhouden en opgevoed.
c) voor zjjn eigen en aangehuwde kinderen
en pleegkinderen die meerderjarig zijn doch nog
geen 25 jaar zijn en grootendeels op -.ijn koeten
worden onderhouden en opgevoed.

Uitgezonderd:
10. de kinderen die vóór 1 Mei 25 jaar ge-

worden zijn;
20.| de minderjarige kinderen die na 31 Augustus gehuwd en daardoor meerderjarig geworden zijn;
30. de Kinderen die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar grootendeels op zijn
kosten gorden onderhouden;
40. de kinderen die korter dan 4 maanden
van het kalenderjaar op zijn kosten onderwijs genieten of worden opgeleid voor een
beroep.
Men ziet dus wel, dat de invulling van vraag 9
van 't aangiftebiljet alle oplettendheid vereischt.
In verband rafct ons onderwerp kan nog het
volgende dienen. Het zuiver inkomen, niet uit
dienstbetrekking, van de kinderen voor wie de
belastingplichtige kinderaftrek geniet (dus ook
van de minderjarige kinderen) wordt bij het inkomen van den belastingplichtige gevoegd. Voor
opbrengst uit dienstbetrekking wordt het kind,
ook het minderjarige kind, zelf aangeslagen via
de loonbelasting.
De kinderen die niet voor aftrek in aanmerking komen (zie de uitzonderingen hierboven)
worden eventueel zelf aangeslagen.
Heerlen.
P. VAN DEN EIJNDEN.

Menschen in nood...
Menschen in nood
Ginds in het Oosten woedt de strijd, welke
tot inzet heeft de bescherming en redding

van Europa's beschaving. Er vallen aan
beide zijden slachtoffers. Strijders, maar ook
burgers. Daar móet geholpen worden. Daar
moeten gewonden verzorgd worden, de burgerbevolking moet geholpen worden: er is
zoo onnoemelijk veel te doen.
Nederland mag niet achterblijven bij deze
bulpverleening.
✓
Ned fiand zendt een ambulance!
Help! mede tot de totstandkoming en uilrusting van deze ambulance. Stort uw bijdragen op girorekening

87600
ten

name van de
NEDERLANDSCHE AMBULANCE,

Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage.
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GEMENGD NIEUWS
MEER DAN ZIJN HALVE LEVEN IN DE
GEVANGENIS.
Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 53-jarigen vertegenwoordiger H. G. H., wegens
diefstal veroordeeld tot een jaar en zes maanden
gevangenisstraf, met aftrek van het geheele voor-

arrest.

De man, die reeds op zijn veertiende jaar

met

diefstal begonnen was en die dertig jaren van
zijn leven in de gevangenis had doorgebracht, had
eenige kleine diefstallen in Hoogwoud gepleegd,
■welke hem echter door de rechtbank te Alkmaar
in verband met zijn s>tra fre gister zeer zwaar waren aangerekend, zoodat hij tot drie jaren gevangenisstraf was veroordeeld.
In hooger beroep had de man voor het gerechtshof beloofd, een beter leven te zullen beginnen.
Weliswaar had de procureur-generaal ook toen
nog een straf van 3 jaren —onder aftrek van
voorarrest ■— geëiseht, doch blijkens de uitspraak
heeft het Hof hem een-ig vertrouwen in zijn beloften niet

willen

ontzeggen.

BIJ HET MATTEN KLOPPEN VAN HET DAK
GEVALLEN.
Te Amslendam in de Soembawastraat is een 12Jarig meisje, da-t op het dak aan het matje* kloppen was, van het dak op straat gevallen. Het
kind bekwam een schedelbreuk en overleed na
korten tiid.

OVERTREDING

VAN DE

DISTRIBUTIEMAATREGELEN.

Aug. zijn
verscheidene belangrijke verordeningen van het

Tn het Belgische Staatsblad van 20

ministerie van Landbouw verschenen, welke een
aanzienlijke verscherping bevatten van de straffen voor overtredingen tegen de wettelijke dislributiemaatregelen. In een algemeene Inleiding
wordt gezegd, dat de autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de openbare voedselvoorziening aan den vooravond van een dreigenden winter maatregelen moesten nemen die ernstig genoemd kunnen worden. Teneinde iedereen tegen
matige prüzen een levensmininnim te verschaffen
dienden alle in het land ter beschikking staande
bronnen ten vooiyleele van de geheele natie te
worden aangeboord, waarbij eigenbelang noodzaüelijkerwijw-' achter het algemeen belang diende te komen. De verordeningen hebben derhalve
ten doel, het ontdekken van de betrokken overtredingen te vergernakkeliïken en die personen
te treffen, die misbruik m^ken van den alsemeenen nood om zich te verrijken. De verordeninsen
bepalen, daf na aflooo van den vastgestelden
termiin, iedereen die op onwettige wijze een belangrijk voedingsproduct achterhoudt en daarover beschikt, zich aan zware straffen blootstelt,
"waarvan hef minimuim zes maanden of een jaar
gevangenisstraf is. al naar gelang het voorwern
der overtreding de, waarde van duizend franr-s
niet bereik* of overtreft. Opvallend in de verorde
is, (h> vooral ds bepalingen over dc persoonlijke vrüheid en over de onschendbaarheid
van de woning aanzienlijk beknot worden.
AANKLACHT TEGEN VOORMALIG GRIEKSCH

GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN
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„WALSMARATHON" TE BRUSSEL EINDELIJK

—

HILVERSUM I, 415.5 M.
6.45 Gramofoon 6-50 Ochtendgyranastiek 7.00 Gramofoon 7.45 Ochtendgymnastiek, S.OO BNO. Nieuwsberichten 8.15 Gramofoon 9.15 Voor de huisvrouw 9.25 Gramofoon
10.00 Ernstige muziek (opn.) 12.00 Pianovoordracht en Gramofoon
12.40 Almanak 12.45 BNO. Nieuws- en economische berichten 1.00
muziek
Gramofoon 2.00 Voor het gezin 2.20 Na gedane arbeid
en vroolijkheid 4.00 Bijbellezing (voorbereid door de Christ. Radio
Stichting) 4.20 Zang met pianobegeleiding 4.55 Gramofoon 5.15
BNO. Nieuws-, economische en beursberichten 5.30 Orgelspel 6.00
Gramofoon 6.15 Voor de binnenschippers 6.30 Klnas van Beeck en
zijn orkest 7.00 Actueel halfuurtje 7.30 Gevarieerd programma 8.45
Causerie: Als ik het voor 't zeggen had 9.00 De Romaneera 9.30
Gramofoon 9.45 BNO. Nieuwsberichten 10.00—10.15 BNO. Engelsche uitzending: Dutch News Reel.
HILVERSUM 11, 301.5 M.
6.45—8.00 Zie Hilversum I. 8.00
BNO. Nieuwsberichten 8.15 Gramofoon 10.00 Morgenwijding 10.20
Revueprogramma (opn.) IUOO Omroeporkest en solisten (opn.)
12.15 Ensemble Jonny Crombach
12.45 BNO.
12.00 Gramofoon
Nieuws- economische- en beursberichten 1.00 Zang, clavecimbel en
piano 1.40 Voor de jeugd 2.00 Utrechtsch Stedelijk Orkest .2.45 Causerie: Stad en Land 3.00 Utrechtsch Stedelijk Orkest 3.50 Grumofoon 4.00 Amusementsorkest en solist 5.00 Godsdienstige uitzending
5.15 BNO. Nieuws-, economische en beursberichten 5.30 Pianokwartet „Die Haghe** 6.15 Delfshavens Gemengd Koor 6.45 Gramofoon
7.00 Actueel halfuurtje 7.30 Luchtvaartcursus 7.45 Reportage 8.00
Zepparoni kwartet 9.00 Cyclus Onze eigen taal 9.15 Gramofoon.
9.45 BNO. Nieuwsberichten 10.00 Dagsluiting (voorbereid door de
Christ. Radio Stichting) 10.05-10.20 Brandende kwestie», causerie
(opn.)

VERBODEN.
te Brussel schrijft:
Tien jaar geleden heeft ook Brussel enkelt
weken lang het schandaal gekend van een, door
Amerikanen georganiseerden „dansmarathon".
Men heelt toen, tot het trieste einde, in het Koninklijke Circus paren kunnen zien worstelen
tegen den slaap, terwijl vioerreehïers constateerden of de voeten ook wél doorloopend in
dansbeweging bietven. Het was al mooi dat ze
niet met een zweep achter de paren aanliepen.
In ieder geval mochten de dansers elkaar met
klappen in het gezicht weer wekken vóór diskwalificatie was uitgesproken.
In dit.slappe seizoen voor de music-halls was
een directeur op het idee gekomen maar weer
eens zooiets te organiseeren, thans een walsmarathon, waarbij de ingeschreven paren en ook
de solodansers een soort draaiende derwisjen,
-eiken avond vijf minuten langer dan den vorigen,
in zeer snel tempo moesten walsen. Ofschoon de
pers eenparig, en soms zeer energiek, om verbod
van dit schouwspel had gevraagd, bleek de gemeentelijke politie, die het in dezen voor het
zeggen heeft, geen termen aanwezig te achten
om in te grijpen, zoodat de vert#oning toch door- INTERESSANTE GREPEN UIT HET
ging.
In het begin ging het natuuriyk nog. Maar
RADIOPROGRAM.
tegen den tijd dat de speaker kon aankondigen
dat de zes paren reeds 260.000 walstoeren hadZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941
den gemaakt, al 95 minuten achter elkaar werd
week
rondgedraaid door steeds onsmakelijker uitziende ERNSTIGE MUZIEKt De Sympho-Jeconcerteii wordea deie
besloten met een orkest van de U.S.O. onder leiding van W*
dwangarbeiders en men een nog sneller tempo
van Ottenloo van 14-00 tot 14.40 en van 15.00 tot 16.00 uur
aankondigde teneinde het uitvallen te verhaasten,
over Hilversum H. De Zoidèrzeesymphonie van Corn. Dopper
heeft de Brusselscbe politie eindelijk ingegrepen
neemt in dit programma dc belangrijkste pla*ts in.
en voorzetting van deze vertooning verboden.
Van 18.15 tot 18.45 nar over Hilversum H voert Het DelftbaDe directie moest gauw uit naburige cabarets
venscb gemengd koor onder leiding vnn- J. J. va» den Boa.
composities uit van Palestrina, _)| Lasso e.a.
er zijn er op het oogenblik in Brussel een dozijn,
Om 16.20 uur over Hilversum I brengen Jouck Cupcnts* «lt en
goede
zaken maken
die alle, zelfs in den zomer,
Herman Kruyt. piano, de cyclus Frauenl.ebe-tu-d-Lebea*' van
een paar zangers en voordragers halen om
Schumann ten geboore.
het programma te vullen.
Des avonds om 20.01 over Hilversum II speelt het ZepparoniBRITSCH VLIEGTUIG VALT OP
kwartet strijkkwartetten van Boccherini, Haydn en Schubert.
LONDENSCHE ARBEIDERSWIJK.
VOOR DE JEUGD: Van 13.40 tot 14.00 over Hilversum II gaat.
Volgens een bericht van de „Times" van 18
Drs. J. C. van Wijck verder met zijn voorlichting over het onderwerp „Welk beroep zal ik kiezen?" Vandaag wordt het timAugustus is Zaterdagochtend j.l. een Briisc')
mervak en de machinale houtbewerking behandeld.
vliegtuig brandend neergestort op een door arin
de
Londensche
voorbeiders bewoonde straat
VOOR DEN BOER: Dirk van den Hul spreekt om 20.45 nur over
stad Newark. Daarbij werden zes kinderen uit
Hilversum I in zijn causerie „Als ik het voor het zeggen had"»
over de juiste plaats van den landarbeider op de boerderij en
een ai*beidersgezin gedood, terwijl de moeder
in het volk.
van hetzelfde gezin zich met haar zevende kind
in veiligheid wist te brengen door uit het raam REPORTAGE: Van 19.45 tot 20.00 nur over Hilversum II „De tate springen. Drie arbeidershuizen werden door
baksteelt ia Nederland". Reporter Herman Veldcrhof geeft een
ooggetuigeverslag van deze oude cultuur en op welke wijze zij
brand volkomen verwoest en drie andere huizen
in nieuwe banen is geleid.
min of meer ernstig gehavende

De „Hbld.-correspondent

____

...

—

—

.

—

M

"

Beschikbaar per persoon
0 t.m. 4 t. M. 14 t m.jvalwis- finn(lill
mmi
3 l»r 13 Inr 20 laarj semn

geeft recht oD het koopen van:
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24 Aug. t/m 30 Aug. 1940.
4 Rantsoenen } „
32-4 Brood
Brood °ff„gebak
1 Rantsoen
32 Brood
■
V. Rantsoen
32 Bloem
Bloem, brood of gebak
, , _.-**'.
32 Vleesch
,
V% Rantsoen ) Vleesch
of vleeschwaren
, 1 Rantsoen
32 Vleeschwaren
100 Gram
32 Kaas
Kaas
1 Stuks
"
„31 Eieren"
Eieren
I^* l-iter
32 Melk I
Melk
\Vi K.G.
„32 reserve"
' ardappelen
10 Aug. t/m 6 Sept. 1941.
107 Algemeen
1 K.G.
Suiker
Kof He-surrogaat
W8Algemeen
250 Gram
109 Algemeen
500 Gram
Jam
; rh,,
110 Algemeen
250 Gram
B Ryst
250 Gram
V "u l
111 Algemeen
250 Gram
l Havermout of oort
8
B Havermout
2-.0 r,r?>m
V
of
112 Algemeen
Vermicelli
maizena
100 Gram
21 Aug. t/m 6 Sept. 1941
'29,30 Boter
Boter
I 250 Gram "
Boter met reductie
| 250 Gram
29-30 Vet

.

<s

\

-

.

_

ÉÉN
Brood
Gebak

100
75
140
300
400
500
600
70
250
250

Bloem
Rijst
Havermout
Gort

250

Vermicelli
Maizena

100

100

Vleesch

Vleeschwaren

*

3

100

100

100
1

100
1

— —

Stuks

250

250

Gram

11

Rants.
Rants.
Gram

Liter
V-A
0 VA VA 1% I K.C».
In tijdvak van vier ,weken
1111 K.G.
250 250 250 250 Gram
500 500 500 500 Gram
500 250 250 250 Gram

7

500

250

100
In
250 I
250

100 100
tijdvak van
500 I 500 I
500 500

100 Gram
18 dagen
500 I Gram
500 Gram

Brood

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
grarr*
gram

Beschuit, Wafels, Biscuits, Koekjes, óf

Speculaas, Koek, óf
Cake, óf
Gevuld klein korstgebak, óf
Gevuld groot korstgebak, óf
Taart, gebakjes
Tarwebloem, -meel, roggebloem, -meel, zelfrijzend bakmeel
Rijst, rijstemeel, -bloem, -gries, gruttemeel (gemengd meel)
Havermout, -vlokkei., -bloem, aardappelvlokken
Gort, gortmout, grutten
Vermicelli, macaroni, spaghetti
x
Maizena, sago, aardappelmeel, óf
Zetmeel, verwerkt in puddingpoeder of puddingsauspoeder
Vleesch, gewicht van been inbegrepen
Gerookt of gekookt vleesch, óf
Gerookte worstsoorten, óf
Gekookte worstsoorten, óf
Leverartikelen. tongeworst, nierbrood, óf

100
100
75
75
100 gram
125 gram
150 gram

Bloedworst
500 gram Jam, siroop, honing, enz.
Voor fle ovej-ige artikelen is het rantsoen gelyk aan de in bovenstaande lijst vermelde hoeveelheden.
Jan*"
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De bonnen welke van 24 Aug. 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die
voor Vleesch of Vleeschwaren, mogen reeds op Zalerdag 23 Aug. 1941 worden gebruikt
Het ioopen van Vleesch of Vleeschwaren bij den kleinhandel op Maandag en Dinsdag is met
geoorloofd. De aandacht wordt er op gevestigd dat de bonnen 30, 31 en 32 voor kaas geldig
blijven tot en met 6 September a.s.

Tn Auckland op Nieuw-Zeeland zijn, naar Associated Press meldt, de stadsveernen door brand
vernield. De schade wordt op één millioen dollar
j*cra.anxl. Deze brand wa.s de grootste, welke dc
laatste dertig jaar op ***>ie_w-Zeeland is voorg*komen.

ZEEP EN ZEEPPRODUCTEN.
„bonk. aVgemeen» en
„A zeep" van kin-

4-31 Aug.

„A toiletzeep" tan kinderzeepkaart P.

4—31 Aug.

Zeep en

106
Zeepproducten.! bon

150 gram toiletzeep (nie«"
l"g) °f 12° am h" (oude
st,
of .200 gram zach e «ep (oude samenstelling van voor 1 J 3»* *»*» oi
150 gram zachte zeep (nieuwe samenstelling) of 300 gram zachte
zeeppasta, of 250 gram zeeppoeder
(laatste
of 600 gram waschpoeder
alleen voor wasscherijen).
75 gram toiletzeep van de oude
samenstelling.

I derzeepkaarten Pen Q.

»"|"-

ir,

eU

EEN NIEUWE PLAAG

BRANDSTOFFENKAART.
Bonkaarten M en N

Generator-anthraciet
Generator-turf
„Haarden en Kachels" J
„Haarden en Kachels" K
„Centrale Verwarming" L
„Haarden en Kachels" J
„Haarden en Kachels* K

04 K.F.
8e per.

1-31 Aug.

8e per.

1-31 Aug.

één eenheid vaste brandstoffen
acle*'
1 H.L. (max. 75 K.O. )rf
nootjes V of 50 K.G. tur-cokes.
*
50 stuks baggeren.
een eenheid vaste- brandstollen.

1-31 Aug.

*"C"

*

01, 02, 03 24 funi-31 Dec.
01, 02, 03, 04 24 Juni-31 Dec.
01 t/m 11 24 Juni-31 Dcc
05, 00, 07 24 Juni-31 Dcc
05 t/m 08 24 Juni-31 Dcc

„

„

-*

een eenheid turf
»

ANDERE ARTIKELEN.

>etroleum

FEUILLETON

DRAMA IN EEN FLATGEBOUW
EEN GEHEIMZINNIG VERHAAL MET SPANNENDE WENDINGEN
mij schreef.... Ziedaar, dat is toch zijn flink, mannelijk schrift, nietwaar?"
Daar was geen twijfel aan en de jongelieden, na
er een blik op te hebben geworpen, keken elkander even aan.
w-ten, waarom
„Nu zult u zeker graag willen
heb.
ging de dame
gewenscht
ik dit onderhoud
eenvoudig
en toch wonis
voort. „Het antwoord
derlijk. Op de een of andere wijze, welke, dat doet
er hier niet toe, ben ik verwikkeld gehaakt in de
zaak van den moord op Jacob Herapath. Dat lijkt
wel vreemd, maar het is helaas waar. Wij zullen
er nu echter niet verder op ingaan. Ik kan u aUeen
zeggen, dat ik een boodschap aan u moet overbrengen pn een antwoord verwacht. Lieve juffrouw," ging zij voort, de hand op Peggie s arm
leggend, „u verlangt toch niet Barthorpe Herapath aan de galg te zien."
„Wij gelooven aan zijn onschuld, wat betreft
den moord," zei Peggie.
„Goed, doe dat, hij is onschuldig...Nu zijn er...
ik spreek in het strikste vertrouwen... twee mannen, die den moordenaar kennen. Tk ben met hen
in aanraking gekomen, d**it is te zeggen met een
van hen en eigenlijk is hij het. die mij met een
boodschap tot u zendt. Zij zijn bereid u en de politie met alle bijzonderheden van den moord hekend te maken... tesen een billijke vergoeding"
Selwood voelde ziin wantrouwen groeien. De
dame zag er vriend-lijk uit, hare manieren, wek-

fitsen!
|„13"
v. bonkaart O

11 Aug.-5 Oct.

I

Twee

üi*

voor

LEVERTRAAN mag u i t s 1 u i t e n d op recept van

een

speciale

kookdoeleinden.

.

,

SCHOENEN uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van een
Distributiekantoor kan bekomen.

Achter den heuvel ligt een Sovjet-stelling. Finsche pioniers zijn
gereed voor de bestorming en wachten op het sein tot den aanval
(Suomen-Holland)
(NADRUK
VERBODEN)

De jonge secretaris keek hun ontvoerster vragend aan. „Mogen wij het genoegen hebben te
■weten met wie
"
De dame haalde een portefeuille voor den dag
en daaruit een kaartje en eenige papieren. „Ik
ben mevrouw Engledew," zei zij, „ik woon in een
der flats van het Heraoath-gebouw. tk geloof
dat u ooit, mijn naam hebt hooren noemen,
no. maar ik heb uw oom zeer goed
-d, eigen,:" 'varen wij vrienden Jarenlang.
it misschien noodig kon ziin u
mijn goede trouw te bewijzen en daarom heb ik
even medegebracht die Jacob Herapath

3

RANTSOEN

\

GROOTE BRAND IN AUCKLAND

pen."

1

105 Algemeen
Suiker
Koffie-surrogaat
104 Algemeen
Jam
,
03 Algemeen
Bloem, brood of gebak
10 Bloem
Aardappelen
102 Algemeen ) j-.».,.
29 reserve
i
Aardappelen
A Rijst
30 reserve
g
4
gort
"m,» S Havermout of
A Havermout
Bloem
_t-.-.
1
">< Bloem
31
{ Br .of gehak
Gort
45 A igemeen
_i%
Vermicelli
54 Algemeen
Maizena
55 Algemeen
30
Aug. Ook deze bon
De geldigheidsduur van bon „31 reserve" wordt verlengd tot en met
Kg. aardappelen.
van
VA
nog
op
koopen
tot
en
met
dien
datum
recht
het
geeft derhalve
N.B. Dé bonnen 30 en 31 voor KAAS blijven geldig t/m 6 September 1941.

gevlucht.

„Maar dat is het juist, wat ik niet mag doen."
zei de dame lachend. „Ik herhaal u, dat ik niet vrij
ben te doen wat ik wil. Het is inderdaad vreemd,
onplezierig, geheimzinnig, maar ik handel feitelijk onder de orders van anderen. Laat mij u iets
anders voorstellen: stapt u met juffrouw Wynne
da"t hij
in mijn auto en ik zal den chauffeur zeggen
langzaam door de naburige straten rijdt, tot u
gehoord hebt, wat ik u te zeggen heb.. Komaan, ik
zal u niet schaken en wat kan het u hinderen
rondom Portman Square te rijden in gezelschap
den
van een oude vrouw? Dickerson.' beval zij
chauffeur, terwijl Selwood Peggie hielp instappen, rijdt langzaam rond, tot ik je zeg te stop-

I

1
3

.

Brood of gebak
31 Brood
/ vi„_e-i,
31 Vleesch
u
t
Vleesch -f
of ',v-eeschwaren
31 Vleeschwaren
Melk T
31 Melk I

Het openbaar' ministerie te Athene heeft, volgens het D.N.B, een aanklacht tegen den vroegcren minisier van Justitie Logorhetis aanhangig
gemaakt in verband met de ontdekking van een
reeks lerduisteringen, gepleegd door voormalige
vooraanstaande politici. Logothetis wordt er van
beschuldigd, het grootste deel van een bedrag
van ruim een millioen pond, dat b;j testament aan
den staat was vermaakt voor de uitbreiding van
de Grieksche marine, niet afgedragen te hebben
Logothelis is, evenals andere leden der vroegere

-46)
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ATTENTIE! DE VOLGENDE BONNEN ZIJN NA ZATERDAG 23 AUG. NIET MEER GELDIG

MINISTER.

Van verschillende zijden wordt geklaagd over
het feit dat zich in de groote Belgische steden
talrijke kinderen aan openbare bedelarij schuldig maken. Te Brussel en te Antwerpen is zulk**
en ware plaag geworden. , Vele onder deze
kleine bedelaars maken van den huidigen vacantietüd gebruik om, zonder medeweten van de
ouders, hun *ieltje uit te oefenen. Sommigen
'halen zoodoende" 30 tot 40 francs per dag op
■welke zü vervolgens gaan versnoepen. Maatregelen worden thans overwogen om een eindt
aan dezen toestand te maken en alle schoolgaande kinderen te verplichten aan de excursies
en openluchtspelen door sommige stadsbesturen
onder toezicht van het onderwijaend persohee
georganiseerd, deel te nemen
SPANJES BEVOLKING 25,5 MILLIOEN.
Spanje telde vorig jaar 25,5 miljoen inwoners,
naar het Spaansche bureau voor de statistiek bekend maakt. Volgens de vorige volkstelling in
1930 had Spanje 24 millioen inwoners. De toeneming is te opmerkelijker, daar tusschen beide
tellingen de burgeroorlog met meer dan een millioen gesneuvelden en vermoorden ligt. De jaarlijksche toeneming wordt voor den komenden
tijd geraamd op 250.000.
Madrid heeft voor het eerst meer dan een millioen inwoners en is nu naast Bareelona de tweede
«■he millioenenstad. Als derde stad volgt
Valencia met 400.1)00 inwoners. Veertien steden
hebben meer dan 100.000 zielen.
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Elk der volgende
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bon, welke men op het
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«raag tienduizend pond willen opofferen om haar
tëh vertrouwen op, maar... een vergoeding... om belang, dat zij het ons mededeelen. Hoewel ik niet
te redden, maar
neef
helpen
Wynne
zeer rijk ben, wil ik toch juffrouw
bekend te maken?...
twintig
de. w*aarheid
als het moet," riep het jon„O,
met het betalen van die vergoeding. Ik zal er dui- ge meisje uit. duizend
,',Hoe groot is die vergoeding?" vroeg hij.
„Laten
wij
genu niet over de groote
geld,"
antwoordde zend pond bijleggen. Wel zou ik meer willen
„Tienduizend pond contant
van het bedrag nadenken."
duide
niet.
Boven
optrekgeld
even
maar
zooveel
ik
ven,
Engledew,
bezit
mevrouw
haar schouders
„Maar ik weet niet, of juffrouw Wynne een
kend. „Dat lijkt wel veel, niet waar? Maar zoo- zend kan en mag ik niet gaan."
ehèqóe

"

veel eischen zij, daar gaan zij niet van af. Als juffrouw Wynne dat bedrag wil betalen, zullen zy
niet alleen haar mededeelen, wie de moordenaar
is, maar hem zelfs met den vinger aanwijzen.
„Wanneer?" vroeg Selwood.
„Vanavond, op een uur dat zal worden bepaald,
nadat u in hun eisch hebt toegestemd."
ge.
Selwood voelde zich in een vreemde positie
gegaan
plaatst. Mijnheer Tertius was uit de stad
om een vriend in Berkshire te bezoeken. Halfpenny woonde niet in Londen, hij had er slechts zijn
kantoor. Maar dan was er de professor, dien hij
kon bereiken. De dame verlangde echter onmiddellijk een beslist antwoord.
„Kent u die mannen?" vroeg hij.
„Slechts een van hen, hij, die het woord voor
beiden voert."
„Waarom gaat u niet naar de politie en laat dc.
ze met hen onderhandelen? Zij zou wel de waarheid er uit halen, zonder dat die hooge prijs betaald werd."
„Ik heb mijn woord gegeven," antwoordde de
dame. „Feitelijk ben ik heel onschuldig, tegen
mijn wil in die zaak verwikkeld geraakt. Maar ik
ben volkomen overtuigd, dat niemand dan die
tw*ee mannen de waarheid weet en dat zfj niet zullen spreken of zij moeten er voor betaald worden.
J)e politie zou ze toch ook niet kunnen dwingen,
als zij den mond niet willen oren doen! Zij weten
hee' goed. dat zij de macht in handen hebben."
„Ook u?" vroeg de secretaris.
„Ook mij! N'emnnd ter we ld. daar hen ik zeker van, kent het geheim, behalve deze twee mannen. Ook voor mij persoonlijk is het van groot,
#

.

Selwood voelde zich getroffen door dat edelmoedig aanbod. „Zeg ons nu precies, wat zij
eischen, wat zij voorstellen," zei hij.
„Dit: Als u er in toestemt tienduizend .Pon(\ "*
betalen, zullen u en prof. Cox-Raythwaite van- e
avond die mannen ontmoeten. Zij zullen u']
waarheid zeggen en verder u en de poiuie naar
den man, den waren moordenaar geleiden, «et is
van het grootste gewicht, dat dit vanavond gebeurt."
„Waar zullen wij ze vinden?"
„U kunt naar mijn flat'komen. Feitelijk is dit
ik er in geal bepaald, want zooals ik zei,
moeid. Als u toestemt in de gestelde eischen, moet
u mü telefoneeren... mijn nummer staat op mijn
kaartje... van middag om twee uur. Later zal ik
u dan opbellen om u te zeggen, hoe laat dc samenkomst zal plaats hebben en u moet het geld mee-

c/°**

pen

mag onderteekenen," ging Selwood voort.
„Tenminste niet voor zoon bedrag! Misschien kan
professor Cox-Raythwaite ons daarover inlichten.
Laat mij u nu nog eenige vragen stellen, mevrouw. IJ zegt, dat u alleen een der twee mannen
kent. Ook zijn naam?"
„Neen, dien niet," bekende zij. „Het is alles zoo
vreemd en geheimzinnig".
„Is u overtui gd..^ heeft hü iets gedaan om zijn
„
trouw te bewüzen?"
„Ja, ik ben volkomen daarvan overtuigd.
„Twijfelt u er niet aan, of zij wel in staat zijn
het geheim op te helderen?"
„Neen, volstrekt niet."
„Heeft u er een idee van, wie de moordenaar

.

"

is?""

„Niet in het minst!"
„Nog een vraag: Zal de politie aanwezig zijn
als Cox-Ravthwaite en ik vanavond komen*?"
„Dat weet ik niet. Ik kan u werkelijk niets naders zeggen. Belaal hun daf bedrag, zy-zullen de
waarheid onthullen en u en de politie*naar den
het
waren moordenaar voeren. Nog iets
spreekt vanzelf *datu de politie er niet in mengt.
Daarvoeor moeten
Daarvoor moeten zij zelf zorgen"
„Ik heb het begrepen," antwoordde Selwood.
.Goed, wij zullen nu uitstappen en rechtdoor naar
prof. Cox-Ravthwaite gaan. Om twee uur zal :k
u wnaf zyn huis opbellen en u het antwoord ge.

brengen."
pond sterling... in contant geld
„Tien duizend
Zondag."
riep Selwood uit, „dat is
op
vandaag
onmogelijk!"
absoluut
„Ik bedoel geen baar geld," antwoordde mevr.
Engledew, „een cheque aan toonder is ook goed.
Begrijpt u niet, dat dit de goede trouw van die
mannen bewijst? Als zy te kort schieten in hetgeen zij voorstellen, kunt u*de uitbetaling van die
cheque onm-ddellijk verhinderen."
„Ja, dat is zoo," zij Selwood. Hij keek Peggie
aan, die in stilte, maar met groote aandacht ge- ven."
luisterd hnd. I kweet niet wat wij moeten doen,"
hernam hij. „De advoraat van juffrouw Wynne
woont 'n heel eind buiten de stad. Zeker zal zi.'i

■

(Wordt vervolgd).

